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তুঘিকা 

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবাঞ্থত রাজস্থান বাংলার মানসলোকে এক 
রুপকথার রাজ্য । দুর থেকে প্রাতিধ্ধনির মত শোনা যায় অলোকসামান্যা 
রূপবতী পঁদ্মিনীর বেদনাময় জহরব্রতের কাঁহনণ ; বহু যুদ্ধের নারক রাণা 
সঙ্গের স্বদেশরক্ষা প্রচেম্টার বারত্বগাথা, ভারতের অপ্রাতদ্বম্ঘণ অধাম্বর মুঘল 
সম্মাট আকবরের বিরযৃদ্ধে রাণা প্রতাপের নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ প্রয়াস; দুজয় 
ওরঙজেবের বিধৰৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজাঁসংহের বিজয়লাভের উল্লাস । 
আর তারই সঙ্গে ভেসে আসে জয়দেবের গণতগ্োঁবিন্দের লালিত পদাবলণর 

অনহসরণে রাঁচত রাণা কৃম্ভের টকা, কৃষ্পদারবৃন্দে সমার্পত প্রাণ মীরাবাঈ- 
এর ভজন গতির রসপ্রবাহ । রাজস্থানের এইর্প প্রকঞ্পের কেন্দ্রভামি 
মেবার রাজ্য, আর সেই রাজোর বহ? উ্থান, পতন, হতাশা, বধর্যবস্তার সাক্ষী 
মোহময় নগর রাণী 'চিতোর। উঞ্জবল 'কিরণ-রাশ্ম বস্তার সর্যলাঞ্িত 
পতাকা শোভিত গবেদ্ধিত দূর্গাশখর আজ বহ? যুগের প্মতির চরণগ্ন,হ। 
স্বজ্পতোয়া প্রোতাস্বনী গ্রাম্ভিরীর উপকূলে স্নাবস্তীর্ণ অণ্চল জুড়ে এই 
দর্থ অতীতের বহ; যুগ্বাহণী সভ্যতা, বীরত্ব, স্হাপত্য, দঢরবদ্ধতার এক 
অবর্ণনীয় কীর্তশালা। [িৎবদাস্ত আছে এক রাত্রির কমরপ্রচেষ্টায় মহাভারত 
কাহনণর অগ্রণীবাঁর "দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এই দুর্গ নিমাঁণ করোছলেন। 

এক সময় এই দুর্গ চিন্রকোট নামে পাঁরাচত ছিল; এখানে রাজত্ব করতো 
ইাতহাস-খ্যাত 'মোরী* বা মৌধ নামে পাঁরচিত এক রাজবংশ । মেবারের 
ইতিকথা বলে গ্রীহলট বংশের অন্যতম বারশ্রেম্ঠ বা*্পাঁদত্য তার মাতুল 

'মোরী"রাজকে রাজাচ্যুত করে চিন্রকোটে আধিপত্য স্হাপন করোছলেন। 
সেই অবাধ এই চিতোর গহাহলট রাণা বংশের শান্তকেদ্দ্র। বিজ্ময়ের কথা 
এই ইতিহাসের পাতায় এই মহাশন্তিধর, অসংখ্য সামারক আঁভিযানের 
পারচালক, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, মোরাসান বিজয়, রুপকথার আঁধনায়ক 
খা*পারাওলের নাম খঃজে পাওয়া যায় না। রহস্যময় এই নায়কের স্ম.তি- 
বিজাঁড়ত চিতোর কালপ্রবাহের সঙ্গে নানা রুপকর্মে সমৃদ্ধ হয়েছে, বিস্তৃত 
হয়েছে এর দের প্রসার, উদ্ধত গোঁরবে প্রসাঁরত হয়েছে এর তোরণ আর 
শিখর, বিধবন্ত হয়েছে বার বার শুর আক্রমণে ; আঁমতাবিক্রমে দুর্গ রক্ষার 
চেষ্টা করেছে কিশোর বার গোরা আর বাদল, খল:জশ সম্রাট আলাউদ্দনের 
লোভজজর আক্রমণের বিরদ্ধে, প্রাতরোধকারশর বখরত্বে অভিভূত অনন।- 
কীর্ত মুঘল সম্রাট আকবর কণীতিশচহ প্রাতগ্ঠা করে সম্মানিত করেছে 
রাজপঃতবাঁর জয়মল আর পত্রকে। কত কত, কত কাহিনশ, কত বো, 
কত সৌন্দর্য ও রসপ্রবাহে সমদ্ধে এই চিতোর । বহ:্ প্রাচখনকাল থেকে বাংলা 
এই চিতোরের গৌরব গাথা শুনেছে । সে অনেক দিনের কথা; মরমীয়া 



(ছয়) 

সব্ফা কাঁব মালিক মহম্মদ জয়সী পঞ্মিনীর কাহিনধ অবলম্ষনে রচনা করে" 
ছিলেন এক রুপক-কাব্য পদ্ধমাবত' । হিন্দী ভাষায় লেখা এই কাব্য বাংলায় 
রগান্তরত করে চট্রগ্রামের রাজসভাসদ কাব আলাওল বাংলা স্াহত্যে অমর 
হয়ে আছেন। কাব্যািশবল্তে এই পাঁ্মিন” কাহন' এক গভীর প্রেরণার উৎস। 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজপুত মাঁহমায় গভীরভাবে অনপ্রাপিত কর্নেল 
টভূ রাজস্হান কাহনশকে তাঁর অপূর্ব বর্ণনাচাভুর্ষে মাহমান্বিত করে 
তুললে, তাঁরই অনবপ্রেরণায় বাংলার মানসলোক কিভাবে উদ্বেলিত হয়ে 
উঠোঁছল সে ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। এই অন:প্রেরণারই কাব রঙ্গলাল 
পাঁঞ্মনী উপন্যাস অবলম্বনে বাঙ্গালী মানসকে স্বাধনতার মল্যে উদ্বুদ্ধ 
করেছিলেন । সেই রঙ্গলাল কৃত্যের পর থেকে কত লেখকই না এই রাজস্হান 
কাঁহনী, বিশেষ করে মেষার কাহিনী চারণ করে বাংলা ভাষাকে সমঘ্ধ 
করেছে। এই মেবার কাহন?র রাজাপিৎহ উপাখ্যান বাঁঞ্কমচন্দ্রকে কি িবপৃল- 
ভাবে অনঃপ্রাণিত করেছিল তা এক বিস্ময়কর হীতিবংস্তা। কাব জ্যোতিরীচ্দ 
নাথ আর স্বর্ণকুমারণ দেব প্রভূত অননপ্রেরণার সঙ্গে মেবার কাঁহনণ নিয়ে 
নাট্য রচনা করোছিলেন । আর 'ছিজেন্দ্ুলালের মেবার পতন নাটকের সেই 
মহাকাব্য “গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই । আবার তোরা মানুষ হ” সঙ্গীত কিভাবে 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাৎলাদেশকে অন:প্রাণত করোছিল তা আজ এক বিস্ম,ত 
কাহিন? মানর। 

রাজস্থানের স্মতি অনপসরনেয়। ভারত সংস্কীত ধারার সংরক্ষণে 
রাজপ্ত জাতির বহহ যুগ ব্যাপী রক্তক্ষয়ী প্রয়াস, আত্মদান, বারত্বগাথার 
সঙ্গে রূপরস, রঙ্গকোৌতুক, ধর্মচেতনা ও ভান্ত প্রবাহের সম্মেলন এক অনন্য 
সাধারণ কীর্তি। আজ রাজস্হান খাঁণ্ডত ভারতের প্রবহমান সংস্কীত ধারার 
অন্যতম সাল্নবন্ধ অঙ্গ । যে সংস্কৃতিকে রাজস্হান নানা বিপ্লবের জবালাময় 
আঁভজ্ঞতার মধ্যেও সংরক্ষণ করেছে, আজ ইতিহাস এক যুগ সা্বক্ষণে উপাস্থত 
করেছে সেই সংস্কীতিকে | এই ক্লান্তিকারী মুহূর্তে চিতোর কাহিনা 
পাঁরবেশন করে লেখক এক এীতহাঁসিক দায় পাপন করেছেন । অত্যন্ত 

দ্ুততালে রচিত এই কাহিনখতে [িতোরের কেন্দ্ুত বৌশঘ্ট্য অত্যন্ত 
নিপৃণতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে । রপময় চিতোর তার হীতহাস, 
বশরগ্যাথা, নানা এক্বর্য সম্পদ নিয়ে এই লেখার ভেতর 'দিয়ে রৃপায়িত 
হয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই িতোর কাহিনী এক বিস্মতে 
এতহোর সম্ভার পৌছে দেবে এবিষয়ে কোন লল্দেহ নেই। 

রাজস্হান বহ বিপর্যয়ের মূখেও ভারতের যে সৎক্কীত ধারাকে বহঃ 
প্রাণের বিনিময়ে একান্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছে সেই মহান 
সংক্কাত সম্বন্ধে লেখকের রচনা যে প্রভূত অনবপ্রেরণার সঞ্চার করবে এ-বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । তাঁর এই চিতোর কাহনণীকেও তাই আদি স্বাগত জানাচ্ছি। 

&৬ষ্, কাঁকুলিয়া রোড কঙ্যাগকুষার গজোপাধ্যায় 
কলকা তা-ৎ৯ 
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ভিকেন্স গ্রন্থাবলী (অন ৯ম খণ্ড ) 
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রাজস্থান ভারতের পশ্চিমে । এ-দেশের আরো দুটো নাম আছে। 
রাজবারা অথবা রাজপতানা । এই রাজপূতানার চারপাশে অতশতকালের 
অনেকগন্লো বড় বড় জায়গা আছে। যেমন উত্তরে (একটু পূবে) 
য্ধার্ঠরের ইন্রপ্রন্থ । বর্তমানে দিল্লী । দাঁক্ষণে (একটু পাশ্চমে) 
শ্রীকৃফের দ্বারকা । বর্তমানে গুজরাট । আবার এঁ একই দাঁক্ষণে (একট; 
পৃবে) বিক্রমাঁদত্যের উজ্জীয়নী । পাশ্চমে সিন্ধদেশ । উত্তরে (দিল্লী 
থেকে ক্রমে উত্তর-পাঁশ্চমে) কুর:ক্ষেত্র, থানেশ্বর, তারপর পণনদ বা পঞ্জাব । 

আমাদের আর্য পিতৃপন্রুষগ্ধণের আঁদভূমি । আবার দিল্লী থেকে দক্ষিণ- 
পূর্বের দিকে যমুনা । তার তীরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভুমি মথ;রা 
ও বৃন্দাবন । 

রাজপুতানা এমন সব হাঁতহাস প্রাসম্ধ স্থানগ;লোকে কেন্দ্র করে 
দাঁড়য়ে। জল, বাঁন্ট এখানে কম। মাটি শুঙ্ক। অনেকটা মরুভূমির 
মত। ফল-শস্য তেমন জন্মায় না। দেশের মধ্যে একটা পবর্ত আছে । 

নাম আরাবল্লী । মোটামুটিভাবে দ;' হাজার হাত উপ্চু। আরাবল্লর 
দাঁক্ষণে উপ্চু একটা খন্ড পাহাড় আছে । নাম আবু ॥ পাহাড়াঁট আন্নাবল্লশর 
প্রায় দ্বিগুণ । আরাবল্লী পর্বত উদয়পরের কাছ থেকে উত্তর-পূবে প্রায় 
আজমীর পর্যন্ত বিস্তৃত । এখানে দ়শাট নাম করা নদী আছে । একাটি চম্বল 
ও অপরাট লুনী । চম্বল আরাবল্লী থেকে প্রবাহত হয়ে উত্তর-পুবে যমহূনায় 
গিয়ে পড়েছে । লুনীও আরাবল্লী থেকে প্রবাহত হয়ে দাঁক্ষণ-পাঁশ্চমে 
গুজরাটের কাছে কচ্ছ সাগরে মালত হয়েছে । এর জল লোনা । এখানে 
সম্বর নামে একটা হুদ আছে । অনেকটা জয়প;রের কাছে । এর জলও বড় 
লোনা । এখানে লবণ প্রস্তুত হয়। এছাড়া দেশের নানা জায়খায় ছোট 

ছোট পাহাড়ও বর্তমান। আরাবল্লী পর্বতের উত্তর-পাণ্চম ভাগ্বটাই বেশখ 
শুঙ্ক। বেশী মরভামময় । পাহাড়ও এ অগণলে বেশ । আরাবল্পর 
দাঁক্ষণ-পৃবের ভাগ্ শুদ্ক কম। কিছ; জল আছে । জাম উর্বরা। ফল-শস্য 
মোটামট জন্মায় । রাণা-মহারাণাদের রাজ্য এই দিকে । 

রাজপূতানার মাঁটতে তেমন রস নেই বটে তবে সে অভাব পূরণ করেছে 
প্রকীত। রাজপ্ত জাতকে অনেক বড় বড় গুণ দিয়ে। রাজপূতদের 
মৃত এমন বড় প্রাণ, বারের জাতি পৃথিবীতে আর কোথাও আছে 'কিনা 
সন্দেহ। রাছপতরা ক্ষান্রয়। 

১ 
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সেকালে আমাদের দেশের সকল লোক মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত 
[ছলেন । যেমন ব্রাহ্ষণ। এরা দরিদ্র । কুঁটিরে থেকে ধর্ম ও বিদ্যা 
আলোচনা করতেন । লোককে ধর্ম ও নানা বিদ্যা শেখাতেন । যাগ-্যজ্ঞ ও 

পৃজা করতেন । সমস্তলোক এদের দেবতার মত মানতো । সমাদ্গের এপ্রাই 
ছিলেন কতাঁ। এদের ব্যবস্থা অনঃসারে সকল শ্রেণীর লোক চলতো । 
রাণারা বা রাজারাও এদের ব্যবস্থামত রাজ্য শাসন করতেন । 

ব্রাহ্মণদের নীচেই ক্ষা্রিয়। ক্ষান্য়েরাই রাজা হতেন। রাজ্য শাসন 
করতেন। যুঞ্ধ করে রাজ্য রক্ষা করতেন। প্রাচীন কালে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, 
যীধাষ্ঠর সকলেই ক্ষায় ছিজেন । 

ক্ষাঁতিয়ের নীচেই বৈশ্য । এরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন । 
সকলের নীচে শদ্রু। শুরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষান্য় এদের অধীনে 

চাকর, মজ;র প্রভ.তির কাজ করতেন । 

ক্ষাতুয়ের আদর্শ এবং গণ সবই রাজপুত জাণতর মধ্যে দেখা যায় । 
বারের জাত রাজপুত । প্রকীতির গ্ণে আর শিক্ষার গ;ুণে বীরত্বই 

এদের প্রধান জাতীয় ধর্ম । বীরত্বের সঙ্গে আরো কতকগুলো বড় বড় গ্লু 

এদের মধ্যে দেখা যেত । যা না থাকলে বারকে প্রকৃত বীর বলা যায় না। 
এরা দ;বলের ওপর কখনও অত্যাচার বা উৎপাঁড়ন করতেন না। যনদ্ধের 
মধ্যে বড় শন্রচও যাঁদ কখনও দয়া প্রার্থনা করতেন, তবে এরা দয়া দেখাতেন। 
বিপক্ষ কেহ আশ্রয় চাইলে প্রাণ 'দয়ে রক্ষা করতেন। কথা 'দয়ে রাজপুত 
কখনও কথা 1ফরিয়ে নতেন না বা ভাঙতেননা। রাজপুতদের প্রাতজ্ঞা 
ভশম্মের প্রতিজ্ঞার মতই অটল থাকতো । কেহ কোন আব্বাসের কাজ করলে 
রাজপুত চিরকাল তা* মনে রাখতেন। আবার 'বিশ্বাসীকে বিশ্বাস করতে 
কখনও কুণ্ঠা করতেন না। এবং সে বিশ্বাস জীবনে ভাঙতেনও না। নিজের 
অপমান, স্বজাতির অপমান অথবা স্বদেশের অপমান রাজপুত কখনও সহ্য 
করতেন না। নিজেদের সম্মানের জন্যে প্রাণ দেওয়া রাজপুতদের একটা খেলার 
[জানস ছিল। রাজপমূতেরা মেয়েদের বড় সম্মান করতেন। মেয়েদের 
মানের জন্যে রাজপন্তেরা করতে পারেন না এমন কাজ ছল না। আবার 
রাজপুত রমণীদের তেজও পনরুষদের চেয়ে কছ; কম ছিল না। মা ভাবতেন 
ছেলেকে বীর হতেই হবে। বোন ভাবতেন আমার ভাই বীর । স্ত্রী ভাবতেন 
আমার স্বামী যাঁদ বার হয় তবেই আমি ভাগ্যবতী । রাজপূত মেয়েদের 
ধারণা কাপনরদ্ষ স্বামীর চ্ঘ্রী হবার চেয়ে জন্ম জন্মাবিধবা থাকা অনেক ভাল । 
কন্যা ভাবতেন আমি বীরের কন্যা । তাই আমার গৌরব । যম্ধে যাবার 
সমর মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা সকলেই হানিম;থে নিজের ছেলে, স্বামী, পিতা 
সকলকে উৎসাহ দিয়ে বিদায় দিতেন । 
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নজেদের মান-ইজ্জত রাখবার জন্যে রাজপত মেয়েরা যা' করছেন 
পাাথবীর ইতিহাসে তা তুলনাহশীন। বিদেশী বা ভিন্নধম মূসলমানদের 
সঙ্গে রাজপ্তদের বেশী যছ্ধে হ'ত। যখন রাজ্য রক্ষার আর কোন উপা্ 
থাকতো না, তখন রাজপুত রমণারা আগ্নে পড়ে মরতেন । একে বলা হয় 

'জহর ব্রত । 

রাজপূতেরা ক্ষান্রয়। আমাদের দেশে প্রাচীন ক্ষান্রযদের মধ্যে দু” 
প্রধান বংশ ছিল । সূর্য এবং চন্দ্রবৎশ । রামায়ণের রামচন্দ্র সংর্যবহমের 

রাজা ছিলেন। আবার মহাভারতের কোরব-পান্ডবেরা চন্দ্রবংশের । চল্র" 
বংশেরও আবার দ7়ট বড় শাখা ছিল । পরূবংশ এবং যদ্বংশ । পুর, 
বংশের লোকদের “পৌরব* এবৎ যদঃবংশের লোকদের “যাদব বলতে? । 
কৌরবরা এবং পাণ্ডবরা “পৌরব* ছিলেন । আর শ্্রীকৃষ্ণ-বলরাম “ঘাদব' 
ছলেন। 

রাজপুতদের মধ্যে অনেকে প্রাচীন সূর্ষবৎশের ও চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় 
ছিলেন । মেবারের রাণারা নিজেদের সূর্যকঃলের রামচন্দ্ের বংশধর বলে 
গৌরব করতেন । মারবারের রাঠোর রাও সর্যবৎশীয় ছিলেন। এই সূ 
এবৎ চন্দ্ুকূল ছাড়াও রাজপ;তদের মধ্যে আরো চারটি শাখায় বিভক্ত একাঁট 
বড় কুল ছিল। তার নাম 'আঁঞ্নকুল' | চারজন 'আপ্নকুমার' থেকে 'আব্ন- 
কুলের' চারাঁট শাখার উদ্ভব । অনেক রাজপহতদের এমনই শ্বাস । এই 
'আগ্নকুমার' কারা এবং কেমন করে হলেন, এবিষয়ে একটা সং: 
গ্রক্প আছে । 

বৌম্ধ ধর্ম যখন এদেশে [বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন বোম্ধধর্মের 
মতই আর এক ধর্মও এদেশে বড় হয়ে উঠতে থাকে । তার নাম জৈনধর্ম । 

কলকাতায় যে পরেশনাথের মাঁন্দর আছে সেটা জৈনধন্মের একজন আঁদগু 
[জন পান্বনাথের নাম অন:সারে প্রাতীত্ঠিত। ছোটনাগপর ওগুলে পরে. 
নাথ পর্বত আছে । সেখানেও পরেশনাথের মান্দির বর্তমান । এই পরত 
জৈন্যদের একাট বড় তীর্থস্থান । 

এক সময় রাজপ্তানায় জৈনধর্ম ও জৈন সমাজ বড় প্রবল হয়ে ওঠে। 

আবার এঁদকে ভারতবর্ষে বাখলা, বহার এবৎ উীড়ষ্যাতেও বৌধ্ধধর্ম ও 
বৌম্ধ সমাজের প্রাধান্য দেখা যায়। 

অতাতে গ;জরাট-রাজপনতানা প্রভূতি অঞ্চলে হিন্দনধর্মের সঙ্গে জৈন- 
ধের বড় রকমের একটা বিরোধ ঘটে । তখন ব্রাহ্মণদের ধারণা হল যে, বড় 

বড় কয়েকজন বীর 1হন্দ;রাজা না হলে হন্দঃধর্ম ও সমাজ রক্ষা করা যাবে 

না। তখন তাঁরা আব পবতের ওপর যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন । যঞ্জের 
আগুন থেকে একে একে প্রহর, চাল,ক, প্রসার ও চোহান নামে এই চারজন 
বীর অদ্দ হাতে নিয়ে উঠে এলেন । প্রথম তিনজন তেমন বার ছিলেন না। 
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টতুর্থজন জৈনদের দমন বরে ব্রাহ্মণদের 'হন্দঃধর্ম ও সমাজ রক্ষা করৈন। 
কাঁথত আছে এই চারজনই “আঁ্নকুমার”। এদের চারজনের বংশ থেকেই 
'আ্নকুলের' চারাঁট শাখার উদ্ভব । 

এ-খজ্প কাঁথত গ্রঞ্প। রাজপুত জাতির অনেকেই এ-গজ্প বিশ্বাস 
করেন । এ-গল্পের সত্য-মিথ্যা অজ্ঞাত। 

এখন সত্য-সত্যই যজ্ঞের কু"্ড থেকে চারজন বীর উঠে এলেন, এমন প্রবাদ 
মোটামনাটভাবে আবধ্বাস্য । তবে এ-গজ্পের মূল সত্য এমন হতে পারে যে, 
পাহ্গণেরা চারজন বীরপ?রদষকে অপ্নিমন্দে দীক্ষিত করে যুথ্ধে পাঠান এবং 
তাঁরা জয়ী হয়ে ফিরে আসেন। সেই কারণেই এই বংশের উত্তর পর;ষরা 
'আঁপ্নকূল' নামে পাঁরচিত। 

আঁত প্রাচীনকালে রাজপুতানা অঞ্চলে রাজপুত নামে কোন বড় ক্ষাুয় 
গ্রাতি বাস করতেন এমন হীতহাস তৎকালীন কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না; 
এনধসন্ধান করে দেখ! যাচ্ছে যে, একহাজার বছরের কিছ আগে মুসলমানেরা 
ভারতবর্ষে আসতে আরম্ভ করেন। সেই সময় এবং তার কিছ; পূব থেকে 
রাজপচতদের কথা শোনা যায়। তখন থেকেই এ-কথা সবন্ত প্রচারিত যে, 
কৈবল রাজপ;তানায় নয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগের সব স্থানেই রাজপুত 
গাজারা রাজত্ব করতেন। এদের সঙ্গে মূসলমানদের যুদ্ধ লেগেই থাকতো । 
ঈ'সলমানেরা এই সময় ধীরে ধারে নিজেদের প্রতাপ ও প্রভাব "বস্তার করতে 
থাকে এবৎ মোটামহাটভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সব রাজ্যই আঁধকার করে 
গেয়। কিন্তু রাজপ;তানায় রাজপ;ত রাজারাই বরাবর রাজত্ব করে গিয়েছেন । 
এখানে ম॥শলমানদের সঙ্গে রাজপনতদের মুখোমীথ হতে হয় আরো 
৬নেক পরে। 

এক সময় রাজপ,তানায় অনেকগুলো ছোঙ ছোট রাজ্য ছিল । তারমধ্যে 
মৈবার, মারবার বা যোধপহর, অন্বর বা জয়পন্র, ঘশলমশর, হীরাবত+ 
ও বিকানীরই প্রধান । 

আরাবল্লী পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে মেবার । কোটা ও বুন্দী নিয়ে 
হীরাবতী । এ রাজ্য মেবারের উত্তর-পূর্বে। আরাবল্লাখর উত্তরে আজমশর | 
আজমীর থেকে আবার কিছ; উত্তরে অম্বর বা জয়পুর । আরাবল্লীর উত্তর- 
পা্চমে মেবারের বিপরীত দিকে মারবার বা যোধপুর। এ সবের উত্তরে 
মরব্দেশের মধ্যে বকানীর । আর একেবারে পশ্চিমের দিকে 'সম্ধ; দেশের 
কাছে বশলমার রাজ্য। তবে এসব রাজ্যের মধ্যে নামে এবং গোঁরবে মেবারই 
প্রধান। মেবারের রাজাদের বলা হত রাণা ও মহারাণা। 
 রাজপ্দতানায় এক সময় এক সম্প্রদায় কাব ছিলেন, যাঁদের বলা হত 'ভাটু' 

“ভাট । এইসব কবিরা রাজপুত বীরদের বারত্ব-াঁথা, মহতের কথা রচনা 



চিতোর গড় & 

করে গান গেয়ে বেড়াতেন। এইসব গাঁথা থেকেই রাজস্থানের অতাঁত 

ইতিহাস এবং রাজপ?তদের গৌরব-গাথা জ।নতে পারা যায় । 
রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ বাঁর-কঠতি ণচতোর গড় । "চিতোর গড়ের" প্রাঁতষ্ঠাতা 

বাঞ্পা রাওল। এবারে আমরা "চতোর গড়*এর আলোচনায় আদবো । 
সু সঃ চু শী রত 

পৰব্ত-বোঘ্টত চিতোর গড় । 'থ্বাম্ভরী নদীর তরে একা নিঃসঙ্গ 
দাঁড়য়ে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে এ-গড় দেশমাতৃকার পূজায় 
নষুক্ত। এ-গড়ের স্হাপত্যাবদ্যা ও ইতিহাসের ভামকা নিষ্প্রয়োজন। 
এর এ্রীতহাঁসকতা ভারতবর্ষ ছাড়িয়েও [বিস্তৃত । রাজপুতদের বীরত্ব আর 
দেশপ্রেম আজ উপকথা । এইসব বার রাজপুত রাণারা চিতোর রক্ষার জন্যে 
আজীবন যুদ্ধ করে এসেছে । মেবারের স্বাধীনতার জন্যে এরা জাঁবন দান 
করেছে। মুঘলদের আন্রমণ এরা বার বার প্রাতহত করেছে । এই সেই 
পাবত্র স্হান যেখানে সমস্ত রাজপ্ত ও রাজপুত রমণীরা নিজেদের 
মাতৃভাঁমর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ 1দয়েছে। রাজপুত রমণীর! 
নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহর" বলত পালন করেছে । 
এই সেই জায়গা যেখানে জন্ম নিয়েছে বার হামীর, চল্ডা, রাণাক;ম্ভ, রাণা 
সাঙ্গা, মহারাণা প্রতাপ, ভীমা শা" এবৎ মাহলাদের মধ্যে পাঁদমনী, করম দেবা, 

মখরাবাঈ এব পান্না । ইতিহাসে এরা অমর । এখানকার প্রীতাঁট ইট ও 
পাথর এদের বীরত্বে ও বীর্যে উজ্জ্বল । 

07, 015 968580 চিতোরের বর্ণনা দতে গিয়ে বলেছেন, 
£001705 ০: 006 010165 00980 ৪০210 00 1585০ 02612 ৫901066 

€০ 50920612098] 50078816 9150 £9652.5 019 1061 আ12015 
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ডাঃ এন বেশান্তের একথা রাজপুত সভ্যতা ও বীরত্বের স্তম্ভ স্বরূপ । 
1হন্দ্রা এখানে এসে পাবিন্র গঙ্গার জলের মত এ ধাঁল গ্রহণ করে । দর্শকরা 
1চতোরের দ;র্গ দেখেই রাজপুতদের বীরত্বের নমুনা বুঝতে পারে। 

1চতোরের দূর্থ, ভূমি থেকে পাহাড়ের ৫০০ ফুট উচ্চন্তে। সাগরের 
সমভৃম থেকে ১৮৫০ ফুটে। উত্তর থেকে দক্ষিণের আয়তন তন মাইলেরও 
বেশী । চওড়া আধ মাইল । ৬৯০ একর জাঁম জুড়ে আছে । নচের পাঁরধি আট 
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মাইল। এই অবস্হায় চিহোর গড় নিঃসঙ্গ একা দাড়য়ে। দশকদের কাছে 
এ দুর্গ শুধ; যুদ্ধ বর্ণনা নয়। অতাঁত সভাতা, সাহত্য, শিজপ, স্হাপত্য- 
বিদ্যা ও এক মহান ধমে-র প্রাতিম:ত। 
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এই দুর্গ কবে তৈরী হয় বাকে তৈরী করেন, একথা বলা অসম্ভব । 
কাঁথত আছে মহাভারতের কালে পাণ্ডবের দ্বিতাঁয় পুত্র ভীম একরান্রে এই 
দুগ্থ তৈরী করেন । এই পাহাড়ের এক যোগী ভীমকে ভাঁবষ্যত-বাণীর 
প্রমাণ-স্বরপ একাঁট পাথর দেন । ভীম প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এক রাত্রে এই দশ 
তৈরী করান। কন্তু ইীতিহাস বলে এটা রাজপৃত প্রধান িন্ত্রাৎএর তৈরী । 
তান তাঁর নামে এদুগ্গের নাম রাখেন পীন্রকোট'। তখনকার দিনে 
মেবারের মৃদ্রাতে এই নাম দেখা যায় । এরপর 734 &. 10.তে এই চিন্রকোট 
বাপ্পা রাগওলের হাতে আসে এবং মেবারের রাজধানীতে রূপাস্তারত হয়। 
এই সময় থেকেই এই দুুর্ণের ওপর মুশলমানদের আক্রমণ শুরু হয়। 
অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে আলাউদ্দীন খিলজাী এ দূর্গ দখল করেন 1303 

£* [),তৈ | গজরাটের বাহাদুর শা' 1534 &. 10 -তে। এবৎ সবশেষে 
আকবর 1567 4১, 10.-তে । বার বার হাত পাল্টাবার ফলে এখানকার শিজপ- 
'হাপত্য সব নম্ট হয়ে যায় । এবৎ বিভন্ন সময়ে 1বাভল্ন মুসলমান রাজাদের 
রাজত্বকালে এই দুর্গ আবার নতুনভাবে তৈরণ করা হয়। 

চিতোর গড় থেকে একটা বাঁধানো রাস্তা গ্রাম্ভরশ নদী পার হয়ে 
ফোর্টের দিকে চলে গেছে । এই গ্াম্ভিরী সেতু ১৪ শকাব্দে আলাউদ্দীন 
খিলজীর ছেলে কাইজার খান তৈরী করান । এই সেতুতে দশটা গ্রেট আছে। 
এখান থেকে আসল দুর্গ ৪ মাইল দূরে । প্রথম গেটের নাম “দন পোল" । 
এখানে একটি বাঘ শিৎ-এর স্মৃতিস্তম্ভ আছে । বাঘ [সৎ মহারাণা মুকুলের 
নাত। মহারাণা মুকুল গঃজরাটের বাহাদ;র শাহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। 
গেট পার হয়ে একটা ঝণণা আছে। পাশেই বাগান । প্রথম গেট থেকে 

দ্বিতীয় গেটের দুরত্ব 1080 গ্রজ। দ্িতায় গেট পার হয়ে জরমলের 
স্মাতস্তম্ভ। আকবরের সঙ্গে যদ্ধে এর মৃতু হয়। এরপর যতগ্ননলো 
গেট আছে সবই এক একজন রাণা-মহারাণার নামে । 

সাধারণভাবে এই ফোর্টে যাবার দ্টো পথ। একটা ধবৎলাবশেষের 
1দকে। অপরাঁট আসল ফোর্টের দিকে । ধবৎসাবশেষের একদিকে একটা মাঁন্দর 
আছে। এক সময় রাজারা এ-মান্দর ব্যবহার করতেন। তৈগ্নী 1474 
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/.0.তে । এই মান্দর পৃথবীরাজের জারজ পত্র বনবীর তৈরী করেন। 
পৃথবীরাজের ভাই মহারাণা সংগ্রাম সিংহ । তিনিই চিতোর গড়ের শেষ 
হন্দ রাণা। তাঁর শোর্যঃ বীর্য ও বীরত্ব ইতিহাস প্রীসপ্ধ। হাতহাসের 

পাতায় তান অমর হয়ে আছেন । তাঁর পত্রবধ মীরাবাঈ। 'যাঁন সাধকা 
ও সংগীত নিপূণা হয়েও তৎকালীন চিতোরের রাজনীতিতে মৃখ্য ভামকা 
নিয়োছলেন । আজও মীরাবাঈ-এর গান সমস্ত ভারতভূমি প্লাবিত করে 
রেখেছে । মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বড় ছেলে ভোজ রাজের সঙ্গে তাঁর 

বিবাহ হয়। এই ফোর্টের গায়েই লাখ ট্রেজারী (1961) 0765315) 
আছে। এই লাখ ট্রেজারী তৈরী করতে ন'লাখ টাকা পড়েছিল । 
সেই কারণেই এই ট্রেজারীর নাম লাখ ট্রেজারী ৷ এই ট্রেজারীতে মেবারের 
যত ধন-দৌলত গোপনে রাখা হ'ত । এখানে রাণা প্রতাপের মতি 
আছে । কাঁথত আছে রাণা ভীমা শা' তাঁর গর? মহারাণা প্রতাপের নামে 
এখানে পুজো দিয়ে নিজের মাতৃভাঁম রক্ষার জন্যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন । 
এখন এ-সবের কোন আঁস্তত্ব নেই বললেও চলে । এর পাশে জৈন মান্দর। 
তৈরী 1149 &.0-তে । তার পাশে রাণা কুম্ভের রাজপ্রাসাদ । এর 

স্হাপত্য-ীবদ্যা অতীব সান্দর । রাণা কুম্ভ একজন স্বাধীনচেতা' সাহসী 
বীর ও পান্ডিত ব্যাস্ত 'ছলেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবৎ স্হাপতা- 
ধবদ্যায় অত্যাধক পারদশর্শ ছিলেন। তান বেশ কয়েকখাঁন প.স্তকও রচনা 
করোছিলেন। এই রাজপ্রাসাদের ভূগভ পথে গোমঃখী নদীতে যাবার গোপন 
রাস্তা ছল। রাণা কুম্ভ এই গোপন পথে প্রাতীদন স্নানে যেতেন। এই 
প্রাসাদের পাশেই মহারাণা সংগ্রাম সিৎহের মন্দির । আগেই বলা হয়েছে 
[তাঁনই চিতোরের শেষ হিন্দ্রাণা। "তান বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে চিতোর 
গ্ঁড়কে বাঁচাতে 'িয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। এ-মান্দরের দাক্ষণ-পাঁশ্চমে 

২৭টা জৈন মান্দর দেখতে পাওয়া যায় । সব কঁটিই মোটামূটিভাবে একাদশ 
শতাব্দীতে তৈরী । এইসব জৈন মান্দরের পাশে কুম্ভশ্যাম মাঁন্দর । রাণা 
কুম্ভ 1448 4.0. এই মান্দির নমর করেন । তারই পাশে মীরাবাঈ- 
এর নিজস্ব মন্দির । মাঁরাবাঈ-এর স্বামী ভোজরাজ এটি তাঁর স্ম'র 
সাধনার জন্যে তৈরী করেন। মীরাবাঈ-এই মান্দিরেই তাঁর কৃষ্ণ বিগ্রহ-টি 
স্পাপন করে আজীবন ( যতাঁদন তান চিতোরে ছিলেন ) সাধন-ভজন 
করেছেন। কৃষ্ণ 'বগ্রহাট তানি তাঁর মন্ত্র গর; সম্ভ রাঁহদাসের কাছ থেকে 
উপহার স্বরপ পেয়েছিলেন । মীরাবাঈ-এর মীন্দরের পাশেই রাণা কুম্ভের 
জয়স্তম্ভ । তান সলতান মামুদকে পরাজিত করে 1448 4.10."তে 
এই জয়স্তম্ভ তৈরী করেন। এর উচ্চতা ১২০ ফুট। আয়তন ৩০ ফুট। 
এ জ্তম্ভের সারা গায়ে হম্দুদের বারত্বের ইীতহাস খোদাই করা আছে । 



৮ চিতোর গড় 

এরপর এঁ রাণা বংশের প্রাতাট প?রষের এবং তাঁদের রাজত্বের হীতহাস-সহ 
একাঁট করে মান্দর আছে । 

চিতোর গড়ের ইতিহাস অন:সম্ধান করে এব কিছু কিছ নিদর্শন দেখে 
মনে হয় অনেকাঁদন আগে এই চিতোর গড়ের বাইরে একটা শহরের আস্তত্ব 
ছিল। শহরাটর নাম বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের মতে “মাধ্যামকা' । শোনা যায় 
এই শহরাঁটি গড়ে তুলোৌছলেন একজন গ্রীসদেশীয় লোক । নাম শাঁভস্? ৷ 
তান গ্রীস থেকে পালিয়ে ভারতে আসেন । 

এই মাধ্যমিকা' শহরের আস্তত্ব যেমন জানা শেছে, তেমন কিছ কিছ 
এীতহাঁসক নিদর্শন ও অনসাঞ্ধস্ মানুষের হাতে এসেছে । যা" দেখে 
কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ভারতীয় সভ্যতার কথা জানা সম্ভব হয়েছে । 
অন,সঞ্ধানে জানা যায়, এক সময় এই “মাধ্যামকা” শহর অতীব সমন্দর ছিল । 
এবং এ শহরের অবাঁচ্হাত ছিল তোর গড় থেকে অনেক দূরে । একসময় 
এখানে জৈন, বদ্ধ এবং হন্দমদের দেবদেবীর মান্দরও ছল বলে অনুমান 
করা হয়। এখানে 209. 06200 80 -র কিছ? মুদ্রা ও মযদ্রণ পাওয়া 
থেছে। এই মদ্রা ও মুদ্রণ শুধ্ রাজস্হানে নয়, সমস্ত দেশের ইতিহাসকে * 
গৌরবান্বিত করেছে । দেখা যাচ্ছে এর কিছ; কিছ; মুদ্রা ও মুদ্ুণ 
যাঁশুখএী্টেরও আগে । 

চিতোর গড়ের অতাঁত ম;দ্রা দেখে মনে হয় অতাঁতে এই সমতলভূমি ও 
আরাবল্লী পর্বতে গ্ীবল্টরা রাজত্ব করে গেছে। এখানে কিছ; কিছ; 
নিদর্শন আছে যা" গষ্রযগেরও আগে । 

চিতোরের দরর্ঘ বীরত্বের প্রতীক । এ-দ;র্থ স্মরণ করিয়ে দেবে বীর 
হামীর, রাণা কুম্ভ, বাপ্পা রাওয়াল, রাণা সাঙ্গা, মহারাণা প্রতাপ আর বীর 
জয়মলকে । স্মরণ কাঁরয়ে দেবে প্মিন”, পান্না, কর্মবতণ, তারাবাঈ আর 
মীরাবাঈীকে । রাণা প্রতাপ যখন চিতোর রক্ষার জন্যে আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে 
ব্যস্ত, তখন চিতোরের ভীমা শা' তাঁর সমস্ত সম্পা্ত, অর্থ ও নিজের কম” 
দিয়ে চিতোর উদ্ধারের জন্যে রাণা প্রতাপকে সাহায্য করোছলেন। তাঁর 
সাহায্য পেয়েই তান আবার নতুন উদ্যমে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি 
নেন। 

[চিতোরকে এককথায় সবর্ধম” সমন্বয়ের একটা পনঠস্হানও বলা যায়। 
এখানে জৈন, বদ্ধ, শব, শান্ত ও সূর্যের অনেক মান্দর পাশাপাশি দাঁড়য়ে 
আছে । 51111১02588 জাহাঙ্গীরের দরবারে 851051) 10055858001 

ছিলেন । তিনি চিতোর দেখে বলোঁছলেন, 
4015166015 20 81301606010 23106 020 ৪. 15811, 50: 
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তোর গড় ৯ 

অনেক সাধ্-সন্্যাস+রাও এই চিতোরকে পাবিন্র-ভূমি মনে কোরে 
এখানে দীর্ঘাঁদন বাস করে গেছেন । পৃথিবীর বহ? দেশ থেকে বহু লোক 
এই চিতোর দেখতে এবং সম্মান জানাতে আসে । হিন্দুরা এই চিতোর 
গড়ের ভাঁমিকে গঙ্গাজলের মত পবিত্র মনে করে । স্বাধীনচেতা মানূষকে 
এই 'চতোর বীরত্বের উৎসাহ যোগায় । এককথায় এই চিতোরের গহণাগ্ণ 

বর্ণনা প্রায় অসম্ভব । মেওয়ারের সমভৃঁম থেকে এই চিতোর দরর্থ 
পর্বতের ৫০০ ফুট ওপরে । সমহদ্রু থেকে এরর উচ্চতা ১৮৫০ ফট । 
উত্তর-দাক্ষণ ৩১ মাইল । কেন্দ্র ই মাইল ( পৃব“-পাঁশ্চম ) কিন্তু ভেতরের 
আসল আয়তন ৮ মাইল । 

65. 17072101200 10০ 91316600106 10: 21018 
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[চিতোর গুড় ৬৯০ একর জাম জুড়ে আছে । এর চেহারাটা অনেকটা 
মাছের মত। অবচ্হান আরাবজ্লী পরণতের দীক্ষণ-পূর্বাদকে । 285 
1970816006--7444, 0:05 1010£10006--24552 শীতকালে ভয়ানক 

শশত। গরমকালে ভয়ানক গরম । আঁতবন্টর ফলে মাঝে মাঝে 
গাম্ভিরী নদী ভেসে যাওয়ায় দুর্গের পথশ্যাট জলে ভবে যায়। তবে 
এখানকার সাধারণ বৃম্টপাত 25”. 

গজপ-গ্বাথায় যেমন বলা হয় এ-দঢর্থ নিমণি করেন মহাভারতের ভীম । 
আবার ইীতহাস বলে এ-দুর্গের নিমাতা চিন্রা্দ । 1তাঁন মৌর্যদের প্রধান 
ছিলেন । এবং এই চিতোর গড়ে সতেরো শতকে রাজত্ব করে থেছেন। 
তিনি এই গড়ের নাম 'দিয়োছলেন চতকুট । মেওয়ারের মমদ্রা় এই নাম 
পাওয়া যায়। দুগ্গের মধ্যে এখনো রাজপ্রাসাদ এবং তাঁর নামে একটা 
জলাশয় আছে। চত্রাংগদের পরে আর কোন মৌর্য রাজা এখানে রাজত্ব 
করোছলেন কিনা জানা যায় না। তবে দ;'একজনের নাম পাওয়া যায়। 
0০০1১ [09 বলেছেন” অনেকে মনে করেন এ দর্ঘ গৃপ্তষযগে তৈরী । তবে 
সর্বজনস্বীকৃত যে বাপ্পা রাওয়াল এই 'চতোর আরবদের কাছ থেকে 737 
£৯.)-তে কেড়ে নেন। অনেকে মনে করেন তান স্বয়ং শ্রীরামচন্দের 
বংশধর । এরপর বা*পা রাওয়াল কাবুল, কাম্দাহার, ইরাণ, তুরাণ ইত্যাদ 
জয় করেন। চিতোরে মেওয়ার রাজ্যের 'তীনই প্রাতত্ঠাতা। এই বংশ 



১০ চিতোর গড় 

সেখানে ১২০০ বংসর রাজত্ব করে গেছে । কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এই 
চিতোর ক্রমাথত হাতবদল হতে থাকে । এবং শেষে গ্রজরাটের বাহাদুর 
শাহের কাছ থেকে আকবর এই চিতোর 1567 4.00.তৈ শেষবারের মত 
[নিয়ে নেয়। এরমধ্যে এই চিতোরকে কেন্দ্রে করে এত যংম্ধ হয়ে ছিয়েছে যে, 
তাতে রাজপুতদের শোর্য ও ষধ্ধের বীরত্ব সোনার অক্ষরে লেখা আছে 

£410011108 00955 006৪ 02 82010108 2170 8002101706১ 16 

7৪৪ 1:62000782125517 0:52020. 250 165 ৮০01]: 0£ 21: ০ 
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আকবর যখন এই চিতোর গড় দখল করে নেন তখনো সেখানে 
রাতিপঞ্তদের সঙ্গে প্রচ্ড যহদ্ধ চলছে । 

£৫0715675 216 10. 00০10168000 ££1961776 120008, 

1000 100215126655175 ৪100 40000 70629881069. 710101105 
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চিতোরের শেষ বীর রাণা প্রতাপ। যাঁকে 47591008607) ০? 
[1৪০0০00১ বলা হয়। তরি 1পতার সময় যখন আকবর িতোর আন্রমণ 

করে তখনই তান “৬/৪: 0০০01১011+-এর সদস্য ছিলেন । কাঁথত আছে 
তিনি তনাট শপথ করোছিলেন । সোনা এবৎ রুপোর বাসনে খাবেন না। 

কোন গ্বালচায় শোবেন না এবং নিজের গোঁফ মোচড়াবেন না। রাণা 
প্রতাপ আরাবঞ্লী পর্বতের গুহায় নিজের ছেলে-মেয়ে এবছ স্ত্রীকে নিয়ে 
অনেক কম্টে বাস করেছেন কিন্তু আকবরের কাছে মাথা নত করেনাঁন। 
আকবরের সঙ্গে এই গাঁরলা দ্ধের আগে তান হলাঁদঘাটে দিল্লীর বরহদ্ধে 
যজ্ঘ করেন এবৎ সেখানেই তাঁর প্রিয় ঘোড়া চৈতক মারা যায়। এরপর 
প্রতাপ মেওয়ারের নানা বনে-জঙ্গলে ঘ;রে বোঁড়য়েছেন তবুও চিতোর 
উদ্ধারের আশা ত্যাণ্ন করেনান । ভাঁবষ্যতে 1তাঁন চিতোর ছাড়া আর সবই 
জয় করেছিলেন এব 159? &.10.-তে মারা যান । 
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চিতোর গড় ১১ 

দেখা যাচ্ছে এরপর চিতোর 1615 4..13-তে রাণা অমরাঁসৎহের হাতে 

আসে এবং জাহাঙ্গীরের সঙ্গে এক সম্মানিত সর্ত হয়। 

[চিতোর সম্পকে দেশীশীবদেশী অনেক পাঁণ্ডিত ব্যাস্ত নানা মত ব্যন্ত 
করেছেন । রাজস্হান বশ্বাবদ্যালয়ের ইতিহাসের রীডার 971 ০ ২. 
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চিতোর গড়ের কথা বলতে গেলে স্বাভাঁবকভাবেই ভারতবর্ষের মরুভাঁম 
এবং রাজস্থানের কথা আসে । 

তৎকালে ভারতবর্ষের মরুভূমি অর্থে বোঝানো হ'ত কয়েকাঁট স্বতন্ত্র 
ক্ষুদ্ুরাজ্য ও নগরের সমাষ্ট মাত্র । এর উত্তরে গ্ারা নদীর অনস্ত বালৎকাময়ী 
সৈকতভাম । পূর্বে আরাবল্পখ পর্বতের অভেদ্য প্রাকার | দাঁক্ষিণে রণ নামে 
বশাল লবণ জলাভূমি এবং পাশ্চমে 1সপ্ধঃনদের তীরবতা বিশাল প্রাস্তর ৷ 
এই বিশাল ক্ষেত্র অতীতে প্রামার নরপাঁতগ্ণের অধীনে ছিল। কিন্তু 
তৎকালীন এ্রাতহাসকগ্ধণ এইসব নরপাঁতদের কোনপ্রকার ধারাবাহিক 
ব.ত্তাস্ত রেখে গেছেন কনা আজ আর জানবার কোন উপায় নেই । অতনতে 
যে এই মরুূভ্ীমি আরও কতদর বিস্তৃত ছিল, তার 'ববরণ কোন গ্রছ্েই 
দেখতে পাওয়া যায় না । 

প্রাচীন ভৌগ্োলিকগণ এই মরুভূমির একটা রাজধানীর সীমানা 
উল্লেখ করে তার নাম 'দয়েছেন “সন্দর নগর" । এসব খহ; অতাঁতের কথা । 

মরুভূমির সীমানা উল্লেখের পরেই প্রশ্ন আসে রাজজ্হানের। 
রাজস্হানের সীমানা ও ভাগ্ব। 

০০1. 1০০ এই রাজস্হানকে আট ভাগে ভাগ করেছেন। 
১. মবার বা উদয়পঃর 
২, মারাবার বা যোধপূর 
৩, বকানীর বা কিষণগড় 

কোটা [বত 
রে ] বাহার 

অম্বর বা জয়পুর 

যশলমীর 
আঁসম্ধ্-বিস্তৃত ভারতীয় মরহদেশ ও 2৯ পে শি 90 



চাতোর গড় ১৫ 

যে সকল প্রাচন গ্রন্হে এই সমঞ্ত দেশীয় রাজ্যের রাজপূতদের বিবরণ 
পাওয়া যায় তার মধ্যে 'রাজ-বিলাস', 'রাজ-রত্বাকর' এবং জর়-ীবলাসই আধক 
প্রীসন্ধ এবৎ বিশ্বাসযোগ্য । এছাড়া “কমলমীরের' “দেবধারী” মহাদেবাীর 
মাঞ্দর থেকে “সামদেব প্রাশষ্ঠ' গ্রন্হ এবং নানা জৈন পুরোহতদের কাছ 

থেকে মিবার সম্পকে নানাপ্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিবরণে 
যাঁদও মতাঁবরোধ আছে, তব;ও দেখা যাচ্ছে যে,তার মধ্যে একমান্র কনক সেনকেই 
মহাত্বনংরা রাণা কুলের প্রাতত্ঠাতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কম পক্ষে 
দশখানা কুলতালিকা বা বৎশ-পাঁরচয় গ্রন্হে বলা হয়েছে যে, কনক সেন 
ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ থেকে যান্তা করে ১৪৪ গ্রী; সৌরান্ট্র দ্বীপে এসে 
উপাস্হত হন। অন্বর প্রদেশের স্যীবখ্যাত জ্যোতীার্বদ ও এীতহাসক 
মহারাজ জয়াঁসংহ তাঁর নিজের ইতিহাস গ্রন্থে এই মতের স্বীকাত দিয়েছেন । 
সেই গ্রন্হে আরো বলা আছে যে, শ্রীরামচক্দ্রের জ্যে্ঠ পঃণ্র লব লাহোর রাজ্য 
সহাপন করে ছিলেন। লব থেকে ৫৫ পন্রূষ পরে সূর্যবংশে সামিন্র নামে 
এক নরপাঁত বিক্লমাদত্যের সময়ে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
মিবারের রাণাগ্ধণ এই সামন্ত বংশ-সম্ভূত | 

সেই সময়ে দেশীয় রাজগ্রণের রাজ্োর মধ্যেও প্রতোক নগ্বরেই এক-একটা 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সভা ছিল। এই সভাগনুলো স্হান?য় স্বাস্হ্য 
রক্ষা, শান্ত-বর্ধন, নানা সামাজক কাজ ও শাসন-সম্বন্ধীয় বিষয়ের 
তত্বাবধান এবৎ রাণা আজ্ঞাধীনে না থেকে, প্রয়োজনীয় বাঁধ-ব্যবস্থা প্রস্তুত 
করতেন। রাজার হাতে কেবল রাজ্য রক্ষার ডার থাকতো । এব প্রজারা 
তার জন্যে রাজাকে কর দত । রাজা কর 'নয়ে প্রজাদের পুত্রের মত পালন 
করতেন । প্রজারা রাজার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে পূর্ণ স্বাধানতা ভোগ 
করত। এই ব্যবস্হারই প্রকৃত নাম ছিল স্বারত্তশাসন। এবং আত্মশাসন 
সাঁমাতর নাম ছিল পঞ্ায়েৎ । পঞ্টায়েতের প্রাতানিধিরাই গ্রামের সামাজিক ও 
রাজনোতিক দায়ত পালন করতেন । রাজার এ-ব্যাপারে কোন হাত ছিল না। 
মেবারের রাণারা যাঁদ কোন সামস্তকে কোন ভাঁমদান করতেন অথবা রণাঁতমত 

আদেশপতু দিয়ে তার স্বত্তাধিকার প্রদান করতেন, তাহলেও সেই রাজদণ্ড 
দানপন্রের চেয়েও, প্রজারা যাঁদ কোন ভূমির কোন স্বত্ত অপর কাউকে প্রদান 
করতেন, সেই দানপনই আধক বলবৎ বলে গ্রণ্য করা হত। সেই কারণে 
সামস্তগ্রণ রাণাদের কাছে না গিয়ে প্রজ্জাদের কাছ থেকে জমির স্বত্ব ক্রয় 
করত। প্রজারা খশীমত তাদের জামতে চাষ করত এবং তিন বৎসর অস্তর 
কর'দত। ক্ষেতে যত ফসল হত তার ওপর কর ঠক করা হত । 
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মেবারের ভূমি রাজস্ব কি পরিমাণে পরিবর্ধিত হত, ভার একট 
মুন! নীচে দেওয়! হল। 

১৮১৮ শ্রীঃ বাসম্ভী শষ্য কাটার সময়ে _ ৪০০০০ টাকা 
১৮১৯ ৮ ৮.৮12৮11115771186১২৮১ 5) 

১৮২০ ”৮ » রি -- ৬৫৯১০০ », 

১৮২১ ৮2৮12112272 ১০১৪৪৭৪ % 

১৮২২ ৮ 7511121111৮. ৯৩৬৬৪০ » 

অভ্ভীতে মেবান্ের বাণিজ্য শুন্ক কেমন ছিল ভার নমুল! £ 
১৮১৮ খীঃ -- নামমাত্র টাকা 
১৮১১৯ 7৮ 7 ৯৬৬৮৩ ০, 

১৮২০ ৮ _. ১৬৫৬১০৮ ১, 
১৮২১»: -- ২২০০9০০ », 
১৮২২ ” _- ২১৭০০০ 

বাড়ীর জংখ্যা £ 
১৮১৮ শ্রীঃ বাড়ীর সংখ্য। ১৮২২ ঘ্রাঃ বাড়ীর সংখ্যা 
উদপুর- ৩৫০০ ১০০০০ 

ভীলবারা ৯৫ ২৭০০ 
পূর- ২০০ ১২০০ 
মণ্ডল-_ ৮০ ৪০০ 
গোগধ্দা- ৬9 ৩৫9 

রাজস্থান সম্পর্কে মোটাময়াট একটা ধারণার পর এই রাজস্থানের 
বাঁসন্দাদের অতাত হাতিহাসের প্রাতি আলোকপাত করা যেতে পারে। 
রাজস্থানে যাঁরা বাস করেছেন তাঁরা রাজপৃত। কিন্তু তারা কোথা থেকে 
এলেন ? তাঁদের বংশ পাঁরচয় ক, সে সম্পকে কিছ? আলোচনা প্রয়োজন । 
কারণ এই রাজপন্তেরাই চিতোর গড়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছেন । 

ক সী চে ্ ৩ 

কুরঃক্ষেত্রেরে মহাসমরে যে বীর আর্য ন,পাঁতর অনন্ত নিদ্রায় শয়ন 
করোছলেন তাঁদের ভাঁবষ্যৎ বৎশীয় সম্ভান-সম্ভাঁতরা সচরাচর “রাজপনুত্র” 
নামে আভাহত হতেন । এই 'রাজপনত্র' শব্দেরই অপ্রন্্রথশ ণ্রাজপৃত?*। 

ভারতবর্ষের যে বিশাল প্রদেশে এই সমস্ত রাজপ্তদের আবাসভামি ছিল, 
তার পারশঞ্খ নাম “রাজস্থান” । চাঁলত ভাষায় এই রাজস্থানকে অতীতে 
প্রাজধারা”' এবং সাধভাষায় 'রায়খানা" নামে আভাহত করা হত। তারপর 
ইতরাজেরা রাজপুত-রাজা বোঝাবার জন্যে 'রাজ্জপতানা' শব্দের সংছ্টি 
করোছল । এই 'রাজপৃতানা* শব্দাট “রায়খানা” শব্দের অপভ্রথশ মান্ন। 
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এক সময়ে এই রাজস্থান মুসলমান বীর সাহেব-্উদ্দীনের অধীনে ছিল। 
তখন এই রাজস্থানের সীমানা যে কতদুর বিস্তৃত ছিল তা অনুমান করা 
কাঠন। অনেকে অনুমান করেন যে, তখন এই রাজদ্হানের সীমানা গঙ্গা" 
যমূনা আতিক্রম করে 1[হমাচলের চরণতল চুম্বন করোছিল। 'কল্তু সেই 
ভারত-বজেতার অভন্যথানের পর্বে এর সীমানা আরো বেশখ বস্তুত ছিল । 
প্রাচীন ধারা-নগ্বরশ ও আনহল: বারা-পত্তন বিধবস্ত হলে, সে সময়ে মৃসলমান- 

গণ উত্ত নগরছ্বয়ের ধবৎশরাশণীর ওপর মান্দ; ও আক্ষদাবাদ নগরছয় প্রাঁতষ্ঠা 
করোছল। সে সময়ের ইীতহাসে এই রাজস্থানের বিশাল পারসর কতদ্র 
বস্তুত ছিল, তা' তৎকালীন সঈমা বিবরণ দেখলেই বোঝা যায় । 

তখন রাজস্হান উত্তরে-_-শতদ্র; নদীর দক্ষিণস্হ জঙলদেশ নামধারী 
মরূদেশ, পূব বুন্দেল খণ্ড, দাক্ষণে-বিদ্ধ্মেরুর অটল পাষাণ প্রাচীর, 
এবং পশ্চমে-সন্ধণনদের সহদনর্ঘ সৈকতভাীম- এই চতুঃসীমায় আবদ্ধ 
ছিল । 

ইতিহাস বলে এই চতু£সামায় আবঞ্ধ বিশাল ভূভাগে রাজপুত নামধারশ 
বশর জাতি বাস করতেন ॥ এপ্রা সূ ও চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভূত । 

জূর্য ও চন্দ্রবংশ £ জগতের মধ্যে এ দুটি আত প্রাচীন ও প্রাসদ্ধ 
হশ। সূর্য ও চন্দ্ুবংশের আগে ভারতে অথবা জগতের অন্য কোন দেশে 

অন্য কোন রাজবংশ প্রাতন্ঠা পেয়োছিল কিনা, তার কোন 'বিবরণ্ই জগতের 
ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। চীন, আশিরিয়া ও মিশরের যে তিনটি 
প্রাচ্ন রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায়, তারা ভারতের সুর্য ও চচ্দ্ুবংশ 
প্রাত্ঠার অনেক পরে প্রাতিষ্ঠিত । ফলে এই দুটি মহৎ বংশই জগতের অন্যান্য 
প্রাচীন বংশের মধ্যে অন্যতম । ভগবান সের পত্র মন; সূর্যবৎশের ও 
ভগ্বান চন্দ্রের পদত্র বধ চন্দ্ুবংশের প্রাতজ্ঠাতা । এই দুজন মহাপুরুষ প্রায় 
ঠিক একই সময়ে নজেদের বিশাল বৎশ এই ভারতে প্রাতষ্ঠা করোছলেন । 
কিন্তু বশ্ষ বিবেচনা করে দেখলে বুধদেবকে ভগবান মনুর এক পুরুষ পরে 
বলে ধরে নিতে হগ্ন। কেননা তান মন্র এক পুরুষ পরে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর 
দাহতাকে ববাহ করোছলেন। প7রাণ-প্রভ,ত গ্রচ্থে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
রাজবংশের যে বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত বংশই এই দ:টি বংশের 
শাখা-প্রশাখা মান । 

কোন সময়ে যে এই সু ও চন্দ্রবংশের রাজাদের এই আদ পনরূষ 
দু'জন আযশাবর্ত ভূমে এসেছিলেন, তা” অনুমান করা কঠিন । তবে প্রাসি্থ 
পুরাণ-প্রভাতি গ্রন্থে এবিষয়ে যে কিছ? 'বর্ণনা আছে, তা” পড়লে এ কথাই 
মনে হয় যে, সূর্ধকুলের প্রাতজ্ঠাতা মন্ সপ্তম মন্বস্তর কালে আবিভাব 
হয়োছিলেন ৷ এই কালাস্তক বিবরণ নিয়েই জগতের প্রায় সমন্ত আদি পুষ্টি 

ছ্ 
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গ্রন্থই রচনা হয়েছে। কেননা এবিষয়ে সকল গ্রছেই প্রায় একই রকম 
বিবরণই লক্ষ্য করা বায়। 

ভগ্ববান মন্ সম্পকে” এক চমৎকার ইতিহাস প্রচলিত আছে। কাঁথিত 
আছে, মেই সপ্তম মন্বস্তর কালে ভগ্ববান বৈবশ্বত মন: একটা কৃতমালা নদীতে 
তর্পণ করছিলেন । এমন সময় একটা ছোট মাছ নদীর স্রোতে তাঁর অঞ্জলি 
মধ্যে এসে যায় । তা'তে ভগবান মন; তাকে নদশর জলে ফেলে দেবার 
উপক্রম করলে সে মাছ তাঁকে সেকাজ করতে বারণ করে বললোঃ হে 
নরোত্তম 4 আমাকে জলের মধ্যে ফেলে দিও না। আমি এখন কুমশর 
এবৎ অন্যান্য জলজন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেম্টা করছি । অতএব 
আমাকে অন্য কোন জায়গায় রেখে রক্ষা কর। মাছের এই কথা শ;নে 
ভগ্ঘবান মন; তাকে একটা কলসীর মধ্যে রেখে দিলেন। িছাাঁদনের মধোই 
সেই মাছ আরো বড় হয়ে উঠলো । এবৎ আরো বড় পাত্র প্রার্থনা করল ৷ তখন 
মন্ তাকে একটা সরোবরে রেখে দিলেন । সরোবরে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই 
সেই মাছের শরীর আরো বেড়ে থেল। তখন মনু তাকে সাগরে নিক্ষেপ 
করলেন । সেই মাছ সেখানেও 'নিজের দেহকে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ-যোজন 

বিস্তৃত করে ফেললো । তখন মন; আত বিাষ্মিত হয়ে ভাক্তপূর্ণভাবে 
বললেন £ হে ভগ্বন ! আপাঁন কে? কেন আমাকে বৃথা মায়ার বণনা 
করছেন। তার উত্তরে মাছ বললোঃ আজ থেকে সাতাঁদনের মধ্যে এই 
সাগর উদ্বেল হয়ে সমস্ত জগৎ-সৎসারকে প্লাবিত করবে । তুমি এই অবসরে 
প্রত্যেক জাঁব, জন্তু ও বক্ষশ্লতা-গনজ্েমের এক-একটা বাঁজ নিয়ে সাতজন 
খাঁর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো । আম 
লে তুম সেই নৌকা আমার সঙ্গে বেধে দিও। তাহ'লে তোমরা এ 

বারের মত রক্ষা পেয়ে যাবে । 

এটা একটা কাঁথত গঞ্প। ল্তু 'দকে ভাবষ্যৎ পুরাণে দেখা যাচ্ছে 
যে, এই বৈষম্বত মন, সন্মের পর্বতে রাজত্ব করতেন। বকুৎস্থ নামে তাদের 
জনৈক বংশধর অযোধ্যা নগরে আধপত্য করবার সুযোগ পেম্নোছলেন। 
এবং ক্রমে তাঁহার সন্তান-সন্তাঁতগণ সেই শির প্রদেশ থেকে জগ্থতের 
সকল দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়োছলেন। 

সেই পাঁবন্ সুমের; সম্পর্কে নানা দেশীয় ধমগ্রছে আতি বাচত্র বিচিতত 
শীববরণ দেখতে পাওয়া যায় । ভিন্ন ধমবিলম্বী ও ভল্ম ভিন্ন সম্প্রদায়ভুন্ত 
উপাসকগণ আপন আপন রহাচ অনুসারে এই ঘটনাকে নানাভাবে বর্ণনা করে 
ন্জেদের উপাস্য দেবতার আবাসভ্যাঁম বলে নির্ণয় করেছেন। ব্রাহ্ষমণগণ 
একে বাঘেশ আদীশবর মহাদেবের, জৈনগণ জৈনাধীশ আঁদনাথের এবং 
গ্রীক্ণ বেকশের আবাদভ্মি বলে বর্ণনা করেছেন। ফলে বিশেষ 
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সতর্কতার সঙ্গে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পরাক্ষা করে দেখলে ্পণ্টই 
প্রমাণ হবে যে, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রূচির ব্যাক্তি কজ্পনাই মানব জাতির 
একমান্র আদ প্2রষকেই 'নাঁদষ্ট করা হয়েছে । তাহলে আমরা অনায়াসেই 
বলতে পার যে, গ্রীক এবং হিন্দ; এক পারবারগত ভ্রাতা । এবং তখান 
স্হির প্রতীতি জন্মায় যে, আদাশ্বর, আঁদনাথ, আঁশরশশ, বাঘেশ, বেকশ, 
মন, মন:ষ ইত্যাঁদ সেই একমাত্র মানব পিতার ভিন্ন ভিন্ন আভিধা মান্র। 
এবৎ সবসমন্বয়ে সেই মানব-পিতা যে ভগবান মন;, জগতের ই!তহাসে তার 
স্পষ্ট সাক্ষ্য আছে। 

সেই দেব-নিলয় সঃপাঁবন্ত সমেরূশীশখর পাঁরত্যা্ধ করে দেব সদ.শ 
বৈবশ্বত মন; সিন্দঃ-গঙ্গার প?ত সাঁলল গবধোৌত পূণ্য ভঁম আর্াবর্তে এসে 
1নজের [বিশাল বংশতরহ রোপণ করেন। সে তর; ক্রমে অসংখ্য শাখা- 

প্রশাখায় বিস্তুত হয়ে ভারতের চাঁরাদকে ছাঁড়য়ে পড়ে । 

অমরাবতাঁ তুল্য অযোধ্যা নগরীতে দৃণর্ঘকাল ধরে ষে সকল মাঁহমান্বিত 
আর্ধ ন:পাঁতিরা রাজত্ব করে গিয়োছিলেন, ভূবন-াবাঁদত ভগবান রামচন্দ্র 
তাঁহাদের কুলাতলক বলে বর্ণনা করা হয়েছে । তাঁহার অমতে-চরিত কাঁবগর; 
বাজমীকিই প্রথম গাথাবদ্ধ করেন। মন; এই সূর্ধবংশেরই আদ পুরুষ । 
সেই মন্ থেকে ভগবান রামচন্দ্র পর্যস্ত সর্বসমেত ৩৬ জন নাতির বণনা 
বাজ্মীকি য়ে গয়েছেন। 

অযোধ্যা নগরীই সূর্ধবংশীয় নুপাতিগ্ণণের প্রথম ও প্রধান কখাতি। 
ভগবান মন; এনগরণর প্রাতিষ্ঠাতা । কোন্ সময়ে যে এই প্রাসিদ্ধ নগরা 
প্রাতীষ্ঠত হয়োছল, তা নিধরিণ করা কাঠন। এক সময়ে এই মহানগর 
যে মর্তে অমরাবতী তুল্য ছিল, সে কথা কাঁবগনর; বাজ্মীকর রচনাতেই 
পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আণে এধরনের সমদ্ধেশাল' নগরী 
ভারতবর্ষে আর 'চ্বিতীয়ীট ছিল না। কিন্তু অযোধ্যা নগরীর এই সৌন্দয- 
গৌরব এবৎ সমগ্ধতা একাদনে আসেনি । এ-নগরা সৌন্দর্যও দমন্ধতার 
শসশ্রস্হানে এসেছে ক্রমে ক্রমে । 

অযোধ্যা নগরগ প্রাতচ্ঠার প্রায় সমকালেই মহারাজ ইক্ষাকুরের পৌর__ 
মীথ, মাথিলাপ;রশ স্থাপন করেছিলেন। মাঁথর পনুবের নাম মহাঁষ 
জনক । 

অফোধ্যা ও 'মাথলার আগে সূর্যবংশের রাজারা ভারত ভূমিতে আর 
অন্য কোন ন্থরণ প্রীতষ্ঠা করোছলেন কিনা জানা যায় না। তবে এই 
দুটো নগরী প্রীতষ্ঠার পর ভগবান মনর বৎশধরগণ রোতস, চম্পাপুর, 
ইত্যাঁদদ নামে আরো কয়েকটা ছোট ছোট নথ্রা প্রাতষ্ঠা করোছিলেন। 
শ্রীরামচন্দের লব ও কুশ নামে যে দুটো যমজ পত্র হয়েছিল, তার মধ্যে লব 
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থেকেই মেবারের রাণাথণ নিজেদের উৎপাঁত্ত প্রমাণ করে থাকেন । ইতিহাসে 
দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামচন্দর 1দ্বিতয় পুত্র কুশ থেকে মারবার ও অন্বরের রাজাদের 
উৎপাত্ত। শ্রীরামচন্দ্রের পর সর্বসমেত &৮ জন রাজা অযোধ্যার সিংহাসনে 
আরোহণ করোছলেন । তাঁদের শেষ বৎশধরের নাম সমন । সূমিন্রের পর 
আরো অনেক রাজা সর্ধকুলে অবতীর্ণ হয়োছলেন। সে সমস্ত নরপাঁতি 
মেবারের রাণাদের পুবপঃরঃষ | 

আর্ধবীর রাজপুতদের আচার-ব্যবহার, সমাজনশীতি, রাজনীতি ও ধর্ম- 
নীতর সঙ্গে জগতের অন্যান্য জাঁত-সমূহের সাদ,শ লক্ষ্য করা যায়। সেই 
কারণেই মনে হয় এরা সকলেই একই আদ বংশ থেকে উদ্ভূত । 

ভারতবষেণ্র এই দ্যাট মহৎ কুলের সঙ্গে কালক্রমে আরো একাট বৃহং 
কুল যুন্ত হয়। তার নাম আগ্নকুল। আগ্নকুলের রাজারা এক সময়ে 
প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন । এমন কি সূর্যকুলের 
অতীত গৌরব ও অনেকথান ম্লান করে 'দিয়োছলেন ॥। পরে ক্রমে ক্রমে 
এই 1তনাট [বশাল রাজকুলের সঙ্গে আরো তৌপ্রশটি ছোট ছোট রাজকুল 
সত্যুক্ত হয়োছল । 

কালক্রমে এই সকল অগ্রনায়কথণ স্ব স্ব নামান:সারে এক একটি স্বতন্্ 
কুল স্হাপন করে জগতে অমরত্ব লাভ করোছিলেন । সেই স্বতন্ত্র কুলের মধ্যে 
ণবখযাত একাঁট কুলের নাম শ্রহলোট বা 'িহেলাট্। 

গ্বিহেলাট কুলের বংশধরেরা নিজেদের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলে 
পাঁরচন্ন দিয়ে থাকেন। রাজপ্হানের ভট্রেরাও এই মতকে সমর্থন করেছেন। 
মহারাজ সংমন্রের পর আর কোন সূর্যবৎশীয় নরপাঁতর নাম কোন পঃরাণে 
দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ঠগহেলাট্ বংশের ন:পাঁতরা যে মহারাজ 
সীমন্রবংশ থেকে উদ্ভব এ-কথা প্রমাণ করেছেন । 

[ঠক কোন: সময়ে যে এই খিহেলাট: বৎশে্র আদ গোত্রগাত নিজেদের 
পিতৃপুরঃষের আদি বাসপ্হান অবোধা নগরী ছেড়ে চলে আসেন, তা 
অনুমান করা দ:ঃসাধ্য । তবে হীতিহাস অনুসন্ধানে মোটামুটিভাবে দেখা 
যাচ্ছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের বহুপনরূষ পরে অনুমান সম্বৎ ২০০ (ঘ্ীঃ ১৪৪) অব্ে 
কনক সেন নামে জনৈক সৃযবংশীয় রাজা নিজেদের পিত্রাজ্য ছেড়ে সৌরাম্টর 
দেশে চলে আসেন এবং সেখানে নিজের বশাল বংশতর; রোপণ করেছিলেন । 
রাজাযধনে বাত হয়ে পাশ্ডবগ্ণ যে বিরাট নগ্বরে আত্মণ্োপন করে অজ্ঞাতবাস 
কাল আতবাহত করোছিলেন, শ্রীরামচন্দের বংশধর মহারাজ কনক সেন সেই 
বিরাট নগরেই নিজের প্রথম রাজপাট সুর করেন । তারপর কয়েক পুরুষ 
পরে সেই বংশেরই রাজা বিজয় সেন সেখানে বিজয়পর নামে একটা বড় 
নগ্রর স্থাপন করেছিলেন। 
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মহারাজ কনক সেনের পরবতী বংশধরেরা অনেকাঁদন ধরে বল্লভীপ:রের 
শাসনদণ্ত পাঁরচালনা করোছলেন। লেখানে তাঁরা ক্রমে ক্রমে 'বালকরায়' 
নামে পারচিত হলেন। ক সূত্রে এবৎ কোন কারণবশতঃ সূরকুল তিলক 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগ্ৰণ এই “বালকরায়* উপনাম গ্রহণ করলেন ত। 
অনুমান করা কঠিন। তবে ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা প্রায় এক হাজার 
বছর এই উপাঁধ বহন করে এসেছেন। 

পরে আনবার্য প্রভাবে ও কালম্ত্রোতে এই 'বালকরায়'-এর বশ ধারে 

ধ'রে ম্লান হয়ে এল । অবশেষে গ্রীষ্টয় পম শতাব্দীতে তাঁদের শেষ রাজা 

মহারাজ 'শলাদত্য ম্লেচ্ছ কতক আক্রাম্ত হয়ে যুদ্ধে মারা গেলে, এই 
প্রদেশে সূ্যকুলের বংশতর শেষ হয়ে গেল । পরে এই বংশেরই এক পনর 
গ্রহাঁদত্য এই প্রদেশের কাছাকাঁছ ইদর নামক স্হানে নিজের রাজ্য স্হাপন 
করে রাজত্ব সুর? করেন | এই গ্রহাঁদতা বংশ থেকেই গ্রহলোট' বা শীগহেলাট্ 
নামের উপাত্ত । 

এরাও পরে আবার এই স্হান ত্যাগ করে আহর নামক এর জায়গায় চলে 

আসেন এবং রাজত্ব সুরু করেন। এদের বলা হত 'আহর্ঘ” । 'কল্তপরে 
এ*রাই আবার নিজেদের শিশোদীয় বলে চালাতে সুর করেন। এবৎ এই 
হশই ভাবষ/তে হীতহাসে বলবতা হয়ে ওঠে । এপরা পরে সম্পদে ও বিপদে 

এই শিশোদশর নাম আর পাঁরবর্তন করেনান। এখরাই ভাঁবষাতে এই 

শিশোদীয় বংশের জবলম্ত গৌরবময় ইতিহাসকে আর্ধাবতে দীর্ঘাদন 
বলবৎ রাখতে সক্ষম হয়োছিলেন। 

গিহেলাট- কুল সব“সমেত ২৪টি শাখায় বিভন্ত। তার মধ্যে আহ্র্ঘ ও 

িশোদীয়-ই বিশেষ প্রীসদ্ধ । শিশোদীয় বংশ থেকেই উদ্ভূত কনক সেন, 

বিজয় সেন ইত্যাঁদ আতিক্রম করে শেষে বাপ্পারাওল-এ স্পশ" করে। যান 
চিতোর গড়ের প্রাও্ঠাতা । 

সমসামায়ক িহেলাট্ ও মুসলমান নৃপাঁতগণের একাটি সখাক্ষপ্ত তাঁলক। 
নীচে দেওয়া হল। 

.  আবিভাঁব কাল | |_আবিভাঁর কাল গ্ঘহেলাট সনবৎ | ্রীনীব্দ। মনসলমান নব স্ব রব | 

বাস্পার জন্ম ৭১৩ | বোগদাদের 
ূ খলিফাগণ 

ততকর্তৃক চতোর ূ ওয়ালিদ ৮৬-৯৬| ৭০৬-৭১৫ 
আধকার 9৮৪; ৭২৮ | (১১শ খাঁলফা) 

ওমার "চ্ছতায় ৯৯- | ৭১৮-৭২১ 
৮» মৈবার শাসন |". ূ *** (১৩শ &) | ৯০২: 
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বিনা আ'ব্ভবি কাল রত __আবিভবি কাল 
এ সম্বৎ শ্রীষ্টাব্দ ূ সম্বৎ | খ্রীষ্টাব্দ 

তকৃক 1৮২০ | ৭৬৪ | হূযাস ১০৪- | ৭২৩-৭৪২ 
৷ চিতোর ত্যাণ্থ (১৫ শখলফা ) | ১২৫ 
অপরাজিত-_ '* | "| আলমানসূর ১৩৬- | ৭৫৪-৭৭৫ 
খলভোজ -_ ৫ .. (২১শ এ) ১৬৮ ৰ 

খোমান_. 1৮১৮ ৬১২ :হারুল-আল-রাঁসদ [১৭০- (৭৮৬০৯ 
৮৯২ |৮২৬ (২৪শ থালফা) ১১৩ 

ভত:ভাট_ ৃ '** | ৮" আলমামঃন (২৬শ ূ ধর টি অতল 

উজ্লুট-_ গজমীর নৃপতিগণ রস রী 
নরবাহন-_ আলোতাগ &৭ 

শালবাহন-_ |... সবোস্তা জা 
শাক্তকুমার_ '"" | মহম্মদ ৩৮৭- | ৯৯৭. 

৯০২৪ ৯৬৮ ৪১৮ ১০২৭ 
অম্বপ্রসাদ-_ রঃ 

নরবমণ-_ 

যশোবর্ম-- | রাযি না রা 

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ গ্রণ্টাব্দ পর্যস্ত মেবারে যে বাষিক রাজস্ব 
আদায় হয়োছল তার তালিকা £-- 

বাসীস্তক শস্য -_ ১৮১৮ শ্রীঘ্টাব্দে -_- ৪০,9০০ টাকা 
রঃ --১৮১৯ 97৪5৪১০২৮৮5 
্ --১৮২০ ৮  -- ৬৬৯,১০০ » 
্ট _ ১৮২১ ১ ১০,১৮,৪০৮ 
রি --১৮২২ 5» -- ৯৩৬৪৬৪০ & 

বাগিজ্য-শুন্ক আঙ্গায় ঃ 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে -_ নামমান্র আদার 
১৮১৯ ৮» - ৯৬,৬৮৩ টাকা 
১৮২০ ৮ --১,৬৫১০৮ ৯ 
১৬২১ 9» 7 ৯২০,০০০ &, 

১৮৭২৭ রর কি ২০৯৭১০০9 8৪ 

.  মেবারভ্যাম রত্বগরভ ও স্বর্ণপ্রস্ । কাঁষি, শিজ্প ও বাণিজ্যের কথা ছেড়ে 
দিলেও, এর গভীরে যে অসংখ্য ধাতুখানি আছে তাযাঁদ উপযনুক্ত ব্যবহার 
করা হয় তবে মেবার অঙ্প সময়ের মধ্যেই আবার রাজস্থানের নম্দনকানন 
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হয়ে উঠতে পারে । মেবারের অনেক জায়গ্ায় তামখাঁন দেখতে পাওয়া 
যায । 

চতোর গড়কে কেন্দ্ু করে মেবারের অবস্হা মোটামযাটভাবে এখন তুলে 
ধরা হল। চিতোর গড়ে যাঁরা রাজত্ব করে গেছেন তাঁরা সূর্যবংশখয় পুরুষ । 
বাপ্পারাওল 'চিতোর গড় প্রাতছ্ঠা করেন এবং এ যুগ্খে অনাতম পুরুষ । 
বাস্পারাওলের বংশতাঁলিকা পেশ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই সূর্যবৎশের 
প্রশ্ন ওঠে । সেই কারণে এখানে বাগ্পারাওলকে বেন্দ্ু করে সূর্যবৎশের 
তাঁলকা পেশ করা হল। সূর্ধবংশের যে-সব পুরুষ চিতোর গড়ের সঙ্গে 
যুক্ত তাদের ছাড়া অন্য পরূষদের ' তাঁলকা এখানে আনবার্য কারণেই বাদ 
দেওয়া হল। 

বূর্ধবংশ তালিক! 

বিষ্ণু 
| 
রাঃ 

] 

মারচা (২) আন্ন 
| শ্রাব 

কশাযপ | 
বৃহদশ্ব 

বিবস্বান (সু) বশ্বকমরি দৃহিতা | 
সংজ্ঞা এ 

মন; দান 

| হর্যশব 
ইচ্বাকু | 
| ৫ 

কুক্ষি নাম সংহতাম্ব 

| ৪ 

ককুৎস্হ শব 

এ & টার 

ছা 

৪৪৬৪ গ্গ্া 

চন্দ্র সম্ভূত 



৪ 

সত্যব্রত 

রুরূক 

নাভাগ 

অশবরীব 

'সিম্বদ্বীপ 

অজ.ধাজং 

চিতোর গড় 

সঃধ্ল্যা 

মম 
টি 

(৪) (৫) 
আর্তপাঁণ শ্রুত 

সম নাড়া 
সৌদাম কপ 
শি সর 
অনরণ্য খতৃপর্ণ 

নর ্ 
জনা সৌদাম 

রোহত তাক 

হারিত মুলক 

টির দশরথ 

রে এঁড়াবাঁড় 

জয় বি*বসহ 

ভরম্ক দলা 

বাহ,ক অজ 

এ এ 

এর রঃ ভরত লক্ষণ শন্ঘ্ 
হশধমান 

ভদীরথ 
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সংদর্শন 

শ্রীরামচশ্দু 

অপির এ 
শী সবে 

্ বশর 

মি টি জন 

রগ 

মহ*্বাস সংপ্রভীক 

বশ্ববাহন মরনদেব 

প্রসেনাঁজং সূনক্ষ্র 

ক প্র 
ব:হদ্বল (য্যাধান্ঠরের সমকালীন । হীন 

ভারত যুদ্ধে আঁভিমনয্য হস্তে 
1 'নিহত।) 

বূহদ্রণ 

কা 

বংসবৃহধ 

৪ 

ভান। 

৫ 

! ৮ 

তিনি 

(8) 
অন্তরা 

স্তপা 

আমনুজিং 

হা 
বাহ্ 

কর 
রণ্গয় 

শা 
শুদ্বোদ 

লাল 
গ্রসেনজিং 

্ 
সমন 

[ এরপর ভাগ্ববতে আর কোন 
নাতির নামোল্লেখ নেই। 
কাঁথত আছে সামিন্র বক্র 

মাঁদত্যের সমসামায়ক | ) 
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মেবারের রাণাদিগ্সের বংশাবলী 
মর (২) 

মা টি (চিতোর গড়ের 
অচল সেন প্রাতজ্ঞাতা ) 

কনক সেন 

মহামদন সেন 

এ 

1বজয় সেন 

চিনি 

1শবাদিতা 
দত 

সুাদত্য 

সোমাদত্য 

শিলা দত্য 

হাদি) 
বু 

ভাশ্বাদিত্য 

দেবাঁদত্য 

আশাদত্য 

কালো 
রাজপুতানা অনস্তকশীতময়শ । এইসব কণতর আধিকাংশই অন্যাণ্ঠিত 

হয়েছে রণভ্মি চিতোরে ৷ আত্মাবসর্জনের এমন জলস্ত দ.স্টান্ত বড় একটা 
দেখা যায় না। 

স্পাটার্ণশ্রমণী প্রাণপন্ভলশকে যুদ্ধে পাঠাবার সময় তার হাতে ঢাল 'দিয়ে 
বলোছলেন ২ বংস ! এই বুষ্ধে জয়ী হয়ে এই ঢাল হাতে বিজয় গে 
আমার কাছে ফিরে এস। তবেই আমি তোমাকে সম্বর্ধনা জানাবো । 



1চিতোর গড় এ 

তাযাঁদ না পার তবে যৃণত্ধে হত হয়ে এই ঢাল শয্যায় শায়িত অবস্হায় আমার 
কাছে আন'ত হোয়ো। কিল্তু কিছুতেই যেন রণে বিমূখ অথবা পরাঁজত 
হয়ে আমার কাছে এসো না। 

তেজাস্বনী স্পাটার্ণ-রমণণর এই কথার জন্যে তান আজো জগ্গতে 
পুজিতা হয়ে আছেন । 

সেই রকম রাজপ্ত রমণীরাও তাঁদের স্বামীকে যখ্ধে পাঠিয়ে নিজেরা 
বিলাস-ভবনে আমোদ-আহ্যাদে কাটাতেন না। নজেরাও সমর সাজে আস 
হাতে রণাঙ্গনে স্বামী বা পযত্রের পাশে দাঁড়য়ে স্বদেশ এবং ষ্বজাতির জন্যে 
যুদ্খ করতে করতে প্রাণ 'দিতেন। অথবা 'জহর' বলত পালন করতেন। 
সুতরাং এইসব রাজপত রমণণীরা স্পাটার্ণ-রমণীদের চেয়েও বেশী পুজ্যা। 

আগেই বলা হয়েছে, রাজপ্ত রমণীদের মত রাজপনতেরাও বীরত্বে ও 
আত্মোৎসর্গে জথতে অতুলনীয় । এক লিয়োনিডাসের বীরত্ব কাঁহনশীতে 
গ্রীস মূখর। কিন্তু রাজপনতানায় এই প্রকার কত শত িয়োনডাস নিজের 
দেশ রক্ষার জন্যে যুদ্ধে জীবন আহহীত দিয়েছে । এত বারত্ব এবং 
সাহাঁসকতা আর কোন দেশ দেখাতে পারোন । এবৎ তোর গড়ে ধারাবাহক- 

ভাবে যে যৃঞ্ধ অনঃভ্ঠিত হতে থাকে ও দিনের পর 'দিন যত রাজপন্তেরা ও 
রাজপূত রমণীরা প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে, এ-অনভ্ঠান ইতিহাসে বিরল। 
কোন দেশেই এত বাঁরপরূষ ও বীর রমণীর আরবভাব ঘটোন। এক রাণা 
প্রতাপের বীরত্ব কাঁহনীই চিতোর গড়ের বীরত্ব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট । 

বাপ্পারাওল চিতোর গড় প্রাতন্ঠা করেন। বাগ্পারাওল হতে রাণা অমর 
[সিংহ পর্যন্ত এই দশ সময় মেবারের ইতিহাসে শুধু হিন্দ; মুসলমানের 
সত্ঘর্য। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুসলমানেরা বার বার চিতোর আক্রমণ 
করেছে এবং চিতোরের রাজপুতেরা বার বার সে আক্লমণ প্রাতহত করবার 
চেষ্টা করেছে । এ-সৎ্ঘর্য চলেছে পুরুযানন্রমে | এবৎ শেষে উদয় সিংহের 
সময়েই চিতোর গড় আকবরের হাতে চলে যায় । উদয় সিংহের পনর রাণা 
প্রতাপের বীরত্ব ইতিহাস সমাথত। তাঁর পুত অমর 'সংহ ও তোর 
উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হতে পারেননি । অমর সিংহের 
মৃতুুর সঙ্গে সঙ্গে মেবারের স্বাধীনতা সূর্য চিরতরে অস্তাঁমত হল। সেই 
দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধে কত [হন্দ রাজপ্ত ও রাজপুত রমণা প্রাণ দিয়োছল 
তা হিসেবে আনা যাবে না। কত হিন্দু দেব-দেবখর মান্দর ভূমিসাৎ 
হয়োছল তার কোন [হসেব নেই । 

গজ্প-গাথায় যেমন বলা হয়েছে, এ-দনর্গ নিমাণ করেন মহাভারতের ভাম, 
আবার তেমন কিছ কিছ এীতহাপিকের মতে এ দুর্গের নিমাতা চিত্রাহগদ: । 
1তাঁন মৌধদের প্রধান ছিলেন এবং এ দুর্গে সতেয়ো শতকে রাজত্ব করে 
গেছেন। তিনি দর্গের নাম দিয়োছলেন চিন্ত্কুট্ 1 মেওয়ারের মদ্রায় এই. 
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নাম পাওয়া যায়। দুগের মধ্যে তাঁর নামে একাঁট রাজপ্রাসাদ ও জলাশয় 
আছে। চিন্রাংদের পরে আর কোন মৌর্য রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন 
কনা জানা যায় না। কিন্তু ০০1.7০৫ মনে করেন এ-দুর্গ গহপ্তযূগে 
তৈরী । তবে সব্জন জ্বীকৃত মত হচ্ছে যে, বা*্পারাওয়াল এই তোর 
গড় আরবদের কাছ থেকে 737 &.0.তে কেড়ে নেন। এরপর তান 
কাব্ল, কান্দাহার, ইরান, তুরান ইত্যাঁদ জয় করেন। এই বংশ চিতোরে 
১২০ বছর রাজত্ব করে গেছে। বা*পারাওয়াল চিতোর গড়ের প্রাতিষ্ঠাতা এ 
কথা মেনে নিলেও তাঁর সিংহাসনে আরোহণ সম্পর্কে কিছ; কিছ; 
এ1তহাসিকদের মধ্যে মতের গরাঁমল দেখা যায়। অনেকে ধলেন বাগ্পা- 

রাওয়াল চিতোর গড়ের [সিংহাসনে বসেন 737 8. তে । আবার অনেকে 
বলেন 728 &. 0. বা ৭৮৪ সম্বতে। তখন বা*্পারাওয়ালের বয়স মান্র 
পনেরো । অনেক এঁতহাসিকের মতে বাগ্পারাওয়ালের আগে চিতোর গড়ে 
রাজত্ব করে গেছেন মোর বংশীয় রাজারা । বাগ্পারাওয়াল শেষ মোর 
ংশের ভাগ্নে। মোর বংশের শেষ রাজা তাঁর রাজ্যের সামস্ত বর্গের 

জায়গীর কেড়ে নেবার ফলে, তাঁরা জোট বেধে মোরিরাক্তকে িংহাসনচ্যুত 
করে বা্পারাওয়ালকে সিংহাসনে বসান । বাপ্পারাওয়াল গিহেলাট্ বংশীয় 

হলেও মেবারের শীশোিয়া বঘশীয় রাজবৃন্দের আদপুরুষ। আগেই বলা 
হয়েছে, যে এই বংশ সূর্য বংশ থেকে উৎপন্ন । শ্রীরামচন্দ্রের প্র লব থেকে 
এই বথঘশের আবভবি। লব লবকোট বা লাহোর নগরণর প্রাতচ্ঠাতা । 
তাঁর বৎশধরেরা দটর্ঘীদন সেখানে রাজত্ব করেন। লব-বংশের যে শাখা 
থেকে মেবারের রাণাশ্বণের উৎপাঁন্ত, সেই শাখার অন/তম রাজা কনক সেন 
সেখান থেকে চলে এসে ছ্বারকায় নিজের রাজ্য স্হাপন করেন। সেই সময়ে 
এই বশ সেন.-ধংশ নামে পাঁরাঁচত ছিল । এরপর এই সেন-বংশীয় রাণারা 
স্হান পারবর্তন করে অন্যস্হানে নিজেদের রাজ্য চ্হাপন করে । এই চ্হান 
পাঁরবর্তনের ফলে এবং আরো নানা কারণে এই ঘেলোট: ঘৎশ নামে পারাঁচিত 
হতে আরম্ভ করে। এই ঘেলোট্ বংশ প্রথমে অহর্যবশ ও পরে 
শীশোঁদয়া বংশে পরিণত হয়। শীশোদিয়া বংশের প্রথম পুরুষ 
বা*পারাওয়াল। তারপর থেকেই মেবারের রাণারা সিশোঁদয়া-বহশীয় 
বলেই পাঁরাঁচাত লাভ করে। 

কনক সেন লাহোর থেকে সোরাম্র প্রদেশে চলে আনেন ১৪৪ ্রীষ্টাব্দে। 
এবং সেখানে “বীর নগ্বব' নামে একাঁট নগর+ স্থাপন করেন । তাঁর চার পরুষ 

পরে বিজয় সেন নামে একজন পরান্রমশালী রাজা 1বজয়পুর, 'বিদর্ভ ও 
বল্পভীগপুর নামে তিনাঁট নগরী স্থাপন করেন এবং নজের রাজধানী 
সারয়ে নিয়ে আসেন বজ্লভীপুরে। বলভীগুর ভাওনখর বা ভগখান 
নগরের দশ মাইল উত্তর-পাঁণ্চমে অবস্হিত ছিল। এখন এ-নগরণ 
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অত্যন্ত দুরাবস্হাতে পাঁরণত। তবুও পুরোণো মাহাক্বযের কিছু কিছু 
এখনো বর্তমান আছে । শশন্রঞ্জয়-মাহাত্ব্য' নামে একটি জৈন গ্রন্থে এই নগরণ 
অতাঁতে কত সমৃদ্ধ ছিল সে কথা বলা আছে। অন্যান্য জৈনগ্রন্থে ও রাণা 
রাজাঁসংহের রাজত্ব বর্ণনা” নামক ইতিহাসে বল্লভীপনরের উল্লেখ আছে। 
জৈনগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ২০৫ ক্রম শকে অথবা ৫২৪ শ্রীঘ্টাঙ্দে এই নগর 
অসভ্যগ্ণের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু সেই অসভ্যগ্ধণের 
অনেকেই সেই যুদ্ধে নিহত হয় । এব অবাঁশম্টগ্ণ মন্দুর দেশে পাঁলয়ে 

গিয়ে সেখানে বল্লী, সন্দেশ ও নাদোল নামে নাট নগরা স্থাপন করে 
সেখানে বসবাস সর করে । পঃরাতত্তে বলা হয়েছে ফে, এই সকল আক্রমণ- 

কারণরা সাথক বংশ থেকে উৎপন্ন ॥ এরা গ্রীম্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথমে 
সন্ধ, প্রদেশে এসে যদবৎশীয় রাজাদের পরাস্ত করে সেখানে রাজ্য স্থাপন 
করে ও পরে অগ্রসর হতে হতে বল্লভীপঃর আধিকার করে । পরে এই পথ 
ধরেই অসংখ্য আয”-অনার্ধ জাতি ভারত-উপদ্বীপে এসে বসবাস সুর; করে । 
এই আসা-্যাওয়ার শম্রোত চলতে থাকে শ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে ষষ্ঠ 
পর্যন্ত। এরা প্রথমে আসে উত্তর থেকে দীক্ষণে ও পরে পৃবমখে । এই 
ভাবে এরা পণ্চনদ, সৈষ্ধাব, ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশকে প্লাবিত করে। এর 
প্রমাণ শুধু ভারত পুরাতত্তে নয় পাশ্চাত্যের অনেক ইাতিহাসেও পাওয়া যায় । 
এই সকল জাতির মধ্যে জৎ, বাজেন্রী, শু, কমর, কট্রী, বল্প ও অশ্বরশ 
প্রধান । কারো কারো মতে বল্লপভী নগরী যারা আন্রমণ করে তারা 'সাঁথক 
বংশীয় ছিল না। তারা ছিল শণ বংশোদ্ভব। তাঁরা বলেন বল্লভখপুর 
বল্পভজাতীয় রাজারাই প্রাতি্ঠ। করেন। বল্লভজাতি 'সাঁথক বংশেরই একটা 
শাখা | সতরাৎ ?সাঁথক জাতরা নিজেদের স্বজা1ত প্রাতিষ্ঠিত রাজ্য আক্রমণ 
করবেন না। সাঁথক বংশের লোকেরা সূর্য ও আগ্নর উপাসক ছলেন। 
বল্পভশপনরের রাজারও সূর্য ও আগ্নর উপাসক । এই বংশের প্রাসদ্ধ রাজা 
1ছলেন শিলাদতা । শিলাঁদত্য কোন এক যদ্ধে নহত হলে তাঁর পত্লীগণ 
তাঁর সঙ্গে সহম:তা হলেন । িল্তু রাজমাঁহবী প7্পবতী গর্ভবতাঁ ছিলেন 
বলে সহমৃতা হতে পারেনাঁন । সেই সময়ে তানি রাজধানীতে 'ছিলেনও না। 
[তান ছিলেন পতৃগহে । শিলাদত্যের মৃত্যু-সংবাদ শুনে তিনি রাজধানশতে 
ফিরে আসাছলেন । পথে একাঁট গহার অভ্যল্তরে তিনি সন্তান প্রসব 

করেন। শত্রুরা যাতে তার প্রকে হত্যা করতে না পারে, সেই কারণে তিনি 
বশরনগরে কমলাবতী নামে একজন ব্রাক্গণপত্রীর হাতে তাঁর পরের লালন- 
পালন ও শিক্ষার ভার 'দয়ে শদের হাতে পড়বার আগেই আত্মাহাত 
দেন। 

কমলাবতণ বীরনগরণীতে কোন এক দেবালয়ের সেবিকা ছিলেন। তিনি 
স্য়ংও পরবতী ছিলেন । তবুও রাণী পঞ্পবতীর পূত্রকেও নিজের পনন্রের 



৬০ চিতোরগড় 

মত পালন করতে লাগ্ধলেন। গ্রহাজাত পতন বলে তান রাজকুমারের নাম 
রাখলেন “গোহা" । উত্তরকালে এই খোহা'ই গোহাবংশের প্রাতজ্ঠাতা । 
এই গোহা বহশেই ক্রমে কমে শব্দের বিবর্তনে গোঁহলোট: পরে গেহলোট 
এবং শেষে গ্রিহেলাটে পাঁরণত হয় । 

এই বাঁর নগরেও বাগ্পারাওলের জীবনহানীর আশগকা দেখে কমলাবতণ 
তাকে ভান্দীয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেন । কিন্তু সেখানেও তার জাবনহানধর 
আশঙ্কা অনূমান করে তাকে শেষে পরাশরারণ্যে নিয়ে যাওয়া হয় । সেই 
অরণ্যের মধ্যভাগে ন্রিকুট নামে এক পবত আছে । তার পাদদেশে নথেশ্দ্ু 
নামে এক নগরী 'ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন নথেন্দ্র এবং তাঁর নামেই 
সে রাজ্য প্রাতজ্ঠা করা হয়। 'গার-গূহাবোন্টিত এই রাজোই বাস্পারাওলের 
শৈশব কাল আতবাহত হয় । এখানে প্রান দেব-দেবীর অনেক মন্দির 

আছে। এখানকার অধিবাসীরা অতাঁতকাল থেকেই মহাদেব বা একলিঙ্গের 
উপাসক। 'শিহেলাট বৎশের রাজারাও এই একাঁলঙ্গের পৃজারণ । চিতোর 
গড়ের বাপ্পারাওল থেকে সর; করে সকল রাজারাই শৈব । 'শবের উপাসক। 

মহারাণারা একালঙ্গকে নজেদের আঁধঙ্ঠান্রী দেবতা বলে মনে করেন । আর 
[নজেদের মনে করেন এঁ দেবতার প্রাতাঁনধি বা দেওয়ান । 

বাপ্পারাওল সম্পর্কে নানা গঙ্প প্রচালত আছে । শোনা যায়, গ্ির-গ্;হা- 
বোম্টত এঁ নগেন্ছু নগরে বাস্পারাগল ছেলেবেলায় গোর চরাতেন । একাঁদন 
তান মাঠে গোর? ছেড়ে দিয়ে এক 'নকুঞ্জ বনে বসে আছেন । এমন সময় 
সোলাঁঙ্ক বংশের নথদা-রাজ্যের রাজার মেয়ে তার সাঙ্গনশদের নিয়ে সেখানে 
এসে উপাস্হত। সোঁদন ছিল ঝুূলন উৎসবের দিন। নগদা-রাজ্যের প্রচালিত 
নিয়ম অন:সারে সেহীদন স্তী-পঃরষ একত্রে ঝকূলনে ঝুলতে হয় । কিন্তু সেই 
গোলাঁঙিক কন্যা ও তার সখাব্জ্দ ঝূলনের দাঁড় সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে 

িয়োছল। সতরাং তারা বাস্পারাওলয়ের কছে গ্িয়ে তাঁকে একটা বড় দাঁড় 
এনে দিতে অন;রোধ জানাল । বাগ্পারাওল প্রথমে রাজী হলেন না। পরে 
অনেক অনুনয়ের পর একটি সর্তে রাজী হলেন। তাঁর সর্ত হল আগে 
খেলার মাধ্যমে একটা বিবাহ-অনষ্ঠান পালন করা হবে। পরে ঝূলন যাত্রা । 

সোলাঁঙ্ক-কন্যা ও তার সাঁখবুন্দ রাজী হয়ে গেল। কারণ এতে তাদের 
ঝুলনযান্রার ষে ইচ্ছা, সেটা ফলবতী হবে। ফলে এ নিকুঞ্জবনে একাঁট বিবাহ 
অনষ্ঠান পালন করা হল। বিবাহ অনহ্্ঠানে বা"পারাওল নায়ক ও সোলাঠ্কি 

কন্যা নায়কা সাজলেন এবং তার সাঙ্গনীগ্ঘণ লখী। নায়িকার সখারা 
সোপাঁঞ্ক কন্যার আঁচলের সঙ্গে নায়কের উত্তরীয় বেধে দলেন। এবং 
দুজনকে হাতে হাড়ে বেধে একটা গাছের নীচে দাঁড় করালেন । তারপর 
'স্করো একনে সেই গাছটহক সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। এইভাবে 
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একপ্রকার শাম্ঘ মতেই তাঁদের বিবাহের কাজ শেষ হল। সেইদিন সেই 
সোলা্ক-কন্যা বা*্পারাওলয়ের এক রকম স্ল্রী বলেই গণ্য হল। 

ধিন্তু এই ঘটনার পর বাগ্পারাওলয়ের মনে হল তাঁকে এবারে হত্যা করবার 
একটা চেষ্টা হতে পারে । নগদা-রাজ্যের রাজার কানে যাঁদ এ-খবর যায় তবে 
তান বাস্পারাওলকে খুজে বার করবেন এবং উচিত মত শান্তির ব্যবস্থা 
করবেন। এ-কথা মনে হতেই বাগ্পারাওল নগদা রাজ্য ত্যাগ্ধ করে পালিয়ে 
গেলেন। এবৎ এই পলায়নই তাঁর উত্তর জীবনে তাঁকে কাঁতিমান হতে 
সাহায৷ করল। 

তান পাঁলয়ে যাবার 'িছনাদন পরেই সোলাক-কন্যার এক রাজপনন্রের 
সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এল । সেই উপলক্ষ্যে সোলািক রাজার কুল পরোহিত 
রাজকন্যার হাতের রেখা 'িবচার করতে বসলেন । এবৎ দীর্ঘ সময় হাতের 
রেখা বিচার করে বললেন যে,রাজনান্দনীর বিবাহ আগেই সম্পন্ন হয়ে খেছে। 
কুল-পনুরোহিতের কথা শুনে রাজপাঁরবারের লোকেরা অবাক । তাঁরা এমন 
একটা ঘটনা শোনবার জন্যে একট.ও প্রস্তুত ছিলেন না। তখন নগদা-রাজোর 

রাজা সমস্ত ঘটনা জানবার জন্যে কিছ; গরপ্তচর নিষৃন্ত করলেন। কিছাদনের 
মধ্যেই গঃগ্রচরেরা ষথাবত খবর 'নয়ে এল ৷ কবে বিবাহ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
কোথায় হয়েছে । এবং এ-ববাহ সভায় কারা উপাচ্হত ছিল। ফলে সমস্ত 
ঘটনাই সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল । এবং রাজ পারবারে এক অশান্তি 
ঘানয়ে এল । 

সোলাঙ্ক রাজ শেষে বাষ্পারাওলকে উপযস্ত শাস্তি বিধানের জন্যে লোক 
লাগালেন তাকে ধরে রাজসভায় আনবার জন্যে। বাগ্পারাওল সে খবর 
জানতে পেরে দঠ্জন বিশ্বস্ত ভিল্ কে নয়ে সেই রাজ্য ত্যাণ করে আরো 
গভীর বনে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন । তাঁর দিন খুবই কম্টে কাটতে 
লাগলো । যে দুজন 'িল্ এই গোপন খবর 'দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন 
তাদের একজনের নাম বালেয়ো ও অপর জনের নাম দেবা । বালেয়ো একজন 
গুহাবাসী ও দেবা সোলাথিক-বৎশণয় । উত্তরকালে মোরি-বৎশীয় রাজার 
কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে বা*পারাওল যখন [সথ্হাসনে আরোহণ করেন 
তখন এই বালেয়ো-ই তার নিজের আঙ্গুল কেটে রন্ত দিয়ে বা*্পারাওলয়ের 
কপালে রাজটণকা পাঁরয়ে দিয়োছলেন। সেই কারণে চিতোরের মহারাণার 
বৎশধরথণ আভষেককালে রাজললাটে রাজটাকা ধারণের আঁধকার দাঘণদন 
ভোগ করে এসেছেন। 

বাস্পারাওল যখন গভীর বনে আত্মগোপন করে কাটাচ্ছিলেন তখন তাঁকে 
একটা অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। এবং এই অলোক ঘটনাই 
তাঁর ভাবিষ্যৎ জশবনকে সম্ভাবনাময় করে তোলে। নিভত-বাষকালে 
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বাপ্পারাগল প্রাতদিন গোর চরাতে যেতেন এবখ সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন । 

ঘরে ফিরে এলে থুহস্বামী গোর দোহন করে একটুও দৃধ পেতেন না। 
গহঙ্বামী ভাবলেন বাস্পারাওল প্রাতাঁদন গোর? ঘরে আনবার আগে দোহন 
করে খেয়ে নিচ্ছে । তান এই ধারণার বশবতরঁ হলেন বটে তবে 
বাপ্পারাওলকে ম;খে কিছ; বললেন না। পরে একাদন থাকতে না পেরে 
তিনি তাঁর সন্দেহের কথা বাপ্পারাওলকে জানালেন । বাস্পারাগল এই 
দোষারোপে রেখে আগদন হলেন। কিন্তু মূখে কছ? বললেন না। তানি 
গোপনে অননসন্ধান চালাতে লাগলেন। এবৎ শেষে অনুসন্ধানে জানতে 
পারলেন যে, এ-সন্দেহ একটুও অমূলক নয়। কারণ তান দেখলেন যে, 

দুগ্ধবতী গাভী প্রাতাঁদনই সন্ধ্যায় দুধ-শৃনা অবস্থায় বাড়ী ফরে আসছে। 
[তান অবাক হলেন এবং সেইদন থেকে গাভীর চলাফেরার প্রত নজর 
রাখতে লাখলেন । একাদিন তান দেখলেন যে, এ অলৌকিক ধেন, কোন 
একাট গহামধ্যে প্রবেশ করে একাঁট কঙ্ঞ্জের কাছে নিজেই স্বতস্ফর্তভাবে 
নিজের দুধ ঝারয়ে দিচ্ছে । এবৎ সেই কুঞ্জেরই পাশে একজন মহাপুরুষ 
আপন মনে ধ্যান্হ আছেন । অবচ্হা দেখে বাস্পারাওল আঁতমান্রায় বাস্মত 
হলেন। বা*পারাওল তখন নানাভাবে এ মহাপর:ষের ধ্যান ভাঙ্গাবার চেষ্টা 
করতে লাগলেন । কিন্তু কোনভাবেই সফল হতে না পেরে শেষে এক 
বিরাট চীৎকার করে উঠলেন। ফল ভালই হল। মহাপুর;ুষের ধ্যান 
ভাঙলো । তখন বাস্পারাওল সেই মহাপ;রুষকে শ্তব-স্তাঁতকরে জানতে 
পারলেন যে, এই মহাপ;রুষই হচ্ছেন প্রজাপাঁত হাঁরত। তান এতাঁদন 
এখানে আত্মগ্গোপন অবন্হায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন । 

প্রজাপাঁত হারত বাপ্পারাওলের পারচয় জানতে চাইলেন । বাপ্পারাওল 
তাঁর 'নজের পাঁরচয় ষতদর জানা ছল জানালেন । এব তাঁর চরণে 
সাম্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রজাপাঁতি হারিত অত্যন্ত খুসী হয়ে তাঁকে 
আশাীবদি করলেন । 

প্রজাপাঁতি হারিতের সঙ্গে বাপ্পারাওলের যোগ্ধাযোণের সুচনা এই- 
ভাবেই । তারপর বাণ্পারাওল প্রায় প্রাতীদনই সেখানে এসে বসতেন। 

পহ্পাজাল 'দয়ে প্রজাপাত হারতকে প্রণাম জানাতেন এবৎ পর্যাপ্ত 
দুধ দোহন করে তাঁর সেবার জন্যে দিতেন। প্রজাপাঁত হাঁরতও 
বাপ্পারাওলের ব্যবহারে অত্যন্ত খঃম? হয়ে তাঁকে ধর্মতত্, নশীততত্ব ইত্যাঁদ 
বিষয়ে নানা উপদেশ দিতেন। দিনে দিনে তাঁদের সম্প্ও ঘাঁনম্ট হতে 
লাগলো । শেষে একাঁদন প্রজাপাঁত হাঁরত [নিজে বাস্পারাওলের ললাটে 
[তপঞস্ডেক-টীকা প্রদান করে তাঁকে শৈব-ধমের গ়তত্বে দীক্ষা দিলেন । 
এবং তাঁকে ভগবান একালংগর প্রাতাঁনাধ বা দেওয়ান পদ্দে আভাষক্ত 
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করলেন। উত্তর কালে মেবারের সমস্ত রাণারাই বাগ্পারাওলের বৎশধর 
হওয়ার ফলে তাঁরা সকলেই একালঙ্গের পূজার ছিলেন এব* একালঙ্গের 
প্রাতানিধি বা দেওয়ান পদে আভাষক্ত হতেন। বা"্পারাওলের জীবনের 
শহভ সূচনা এখানেই শেষ নয় । এরপরও তান একালঙগের পৃজা করে 
এবং প্রজাপাঁত হাঁরতের সেবার মাধ্যমে সখ্হ"বাহিনী ভবানীর দর্শন 
লাভ করোছলেন। শোনা যায় দেবী স্বহস্তে বাপ্পারাওলকে বিশ্বকর্মা 
নামত এক অপূর্ব কুণ্চক উপহার দিয়োছলেন। সেই কুণ্চক [চিতোর 

গড়ে রাণা বংশে পারুষানুক্রমে বিদ্যমান ছিল। লোকে বলে অত 
সত্দর কুক পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়ান। শোনাষায় মা 
ভবানী নিজে হাতে তাঁকে নানা অস্বে বিভূষিত করে দিয়োছলেন । এবং 
তার বানময়ে বাপ্পারাওলের কাছ থেকে শুধুমাত্র ভক্তি ও বিষ্বাসের 
প্রাতশ্রণাত দাবী করোছলেন। প্রজাপাঁত হাঁরতও সেইস্হান ত্যাণ্ধের 
পূর্বে বা্পারাওলকে নানাভাবে আশীবদি করেছিলেন । 

বাপ্পারাওল আগেই তাঁর পাঁরচাঁরকার মুখে শুনোছিলেন ষে,তান মোরা 
বংশের ভাঙনে । এখন [তান দৈব বলে বলীয়ান হয়ে কিছ? সহচর সঙ্গে 
[নয়ে অরণ] প্রদেশের গুপ্ত স্হান ত্যাগ্ধ করে সমতল ক্ষেত্রে অবতাঁণ হলেন । 
অরণ্যপ্রদেশ ত্যাগ করে যাবার সময় শতুগড় পাহাড়ে মহষি গোরক্ষানাথের 
সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। [তান সঙ্গে সঙ্গে মহষির পাদপন্মে ভাঁক্ত ভরে প্রণাম 
জানান । মহাঁষ তাঁর ভাত্ততে প্রীত হয়ে একখানা 'দ্বি-ফলক খড়া উপহার 
দেন। বাপ্পারাওল সেই মন্দ্রপৃত খড়া, মা ভবাননার অস্ত্র এবং প্রজাপাত 
হাঁরিতের আশাবাদ শাক্ততে বলীয়ান হয়ে নিজের সহচরদের সঙ্গে নিয়ে 
চিতোর আভমহুখে যাত্রা করলেন । 

বাপ্পারাওল 1চতোর গড়ের সাঁত্যকারের প্রাতচ্ঠাতা। একথা আগেও 
বলা হয়েছে । বাপ্পারাওলের বংশ থেকে চিতোর রাণা বংশের সৃতপাত। 
এব চিতোরের রাণারা যে পরুষান;ক্রমে শৈব, শাক্তর সাধক এবং একালিঙের 
পৃজারী, এর সূচনা বাস্পারাওলের কাল থেকেই । বাপ্পারাগলই রাণা 
বৎশের উত্তর পূরূষ | সেই কারণে চিতোরের পরবতী রাণাদের জীবন 
এখানে সংক্ষেপে পাঁরবোৌশত হলেও বাগ্পারাওলের অলৌকিক জাীবন-কথা 
মোটামাটি বিশদভাবেই তুলে ধরা হল। কারণ িতোর গড়ের বিশদ 
1ববরণের সঙ্গে চিতোর গড়ের প্রাতষ্ঠাতা বাস্পারাওলের জীবন ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়য়ে। 

যাইহোক তখন িতোর গড়ে রাজত্ব করতেন মোরাশ্বৎশীয় রাজারা । 
বা*পারাওল যে মোরী-বঘশের ভাগ্নে একথা [তান জানতেন এবং একথা 

আগেও বলা হয়েছে । 
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তান সদলবলে চিতোর গড়ে এসে মোরশ-বংশীয় রাজাকে নিজের 
পাঁরচয় প্রদান করলেন। মোরী-বৎশীয় রাজা বাস্পারাগলের মুখে সমস্ত 
বিবরণ শুনে এবং গোপনে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন ধে, 
সত্যই মোরী-রাজার ভাঙ্নে। তখন রাজা বা”্পারাওলকে নিজের সামস্ত 
শ্রেণীর অস্তভঃস্ত করে তাঁর ব্যয় বহনের জনো একটা জাঁমদারী প্রদান 
করলেন। মেবারে তখন সামন্ব-তন্ন্-রাজ্য-প্রণালী প্রচলিত ছিল । ফলে 
মোরা রাজ অসংখ্য সামস্ত-বর্থে পাঁরবেন্টিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই 
যদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য সাহায্য করবার সরতে এক এঁকাঁট জামদারশ 
বা'জায়গশর ভোগ্ব করতেন! বাষ্পারাগল অত্যন্ত সৎচারঘ্, বশর, ও দৈব 
শাক্ততে বলীয়ান ছিলেন। বাপ্পারাওল অন্যান্য সামস্তদের চেয়ে যথেষ্ট- 
ভাবে ভিন্ন প্রকাতির হওয়ার ফলে অল্পাঁদনেই রাজার অন্গ্রহ লাভ 
করোছিলেন। রাজার বাপ্পারাওলের প্রাত এই ধরনের অনগগ্রহ দেখে অনেক 
সামস্ত, রাজার প্রাত বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে লাগলেন । তাঁরা রাজাকে আর 
সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন না। ঠিক এমন সময় 
মোরণ রাজ্য এক বৈদোশক শন্ঃর দ্বারা আব্রাস্ত হল। মোরী-রাজ যথা 
নিয়মে তাঁর সামস্ত-বর্থকে যুদ্ধের জন্যে সৈন্য দিতে আদেশ করলেন । 
[কিন্তু অসন্তুষ্ট সামস্ত-বর্গ তাঁর আদেশ পালন করলেন না। বরৎ প্রত্যেকেই 
তাদের জায়গীর মোরীরাজকে 'ফাঁরয়ে দিলেন । এবৎ বলে পাঠালেন যে, 
নবাগত সামস্ত-যুবকের প্রাতি তাঁর যখন এতই অন:গ্রহ তখন তাঁকেই যুদ্ধে 
প্রেরণ করা হোক । 

সামন্ত-বর্ণের এই ধরনের বিরুপ মনোভাব দেখে মোরীরাজ তাঁদের 
জায়গীর থেকে বাত করলেন এবং বাপ্পারাগলকে সেনাপাঁত পদে বরণ 
করে যুদ্ধে পাঠালেন । তখন সামস্ত বর্থ নিজেরাই লাঙ্জত হয়ে যুদ্ধে 
গেলেন । বাপ্পারাওল এইসব সামন্তদের ওপর ভর না করে নিজের 
চেঞ্টায় ও বীরত্বে শত্রকে পরাস্ত করে মোরণ-রাজকে রক্ষা করলেন । 

কিন্তু বা”্পারাওল শব; দমন করে 'চিতোরে ফিরে এলেন না। ভাঁন 
আরো উৎসাহত হয়ে সৈন্যদের 'নয়ে নজের 'িতৃপূরূষের রাজধানী 
গজনীতে যাত্রা করলেন । তখন গ্জনীতে সৌলম নামে একজন মুসলমান 
রাজত্ব করাছলেন। বাস্পারাওল তাকে য্ধে পরাস্ত করে সেখানে একজন 
ক্ষাতয়কে বাঁসয়ে চিতোরে ফিরে এলেন। এঁদকে সামন্ত-বর্থেরা 
মোরসরাজের নিকট উপয্ক্ত সম্মান না পেয়ে অত্যন্ত অসল্তন্ট ও রাগাল্িত 
হয়ে চতোর ছেড়ে চলে গেলেন। মোরীরাজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে 
শেষে তাঁদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন । কিল্তু তাঁরা ফিরে আগতে 

অস্ব্কার করলেন । এবং বলে পাঠালেন যে, তাঁরা এ অপমানের গ্রাতশোধ 
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নেবেন। এাঁদকে সামস্ত-বর্গেরা বাগ্পারাওলের শৌর্যবী বীরত্ব ও উদারতা 
দেখে তাঁর প্রাত শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠোছলেন । তাঁরা একত্রে আলাপ- 
আলোচনা করে বাপ্পারাওলকে চিতোরের রাজ[সহহাসনে বসাবার এক প্রস্তাব 
পাঠালেন । বাগ্পারাগল দেখলেন যে, চিতোরের সিংহাসনে বসবার এই 
একটা সযোগ ॥ তান মোররাজার প্রাতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকা সত্তেও সে কথা 
সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে এবৎ মোরারাজার প্রাত কৃতজ্ঞতা জলাঞজাল দিয়ে 
তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। তখন সমস্ত সামস্ত-বর্গ বাপ্পারাওলকে 
আবার সেনাপাঁত পদে বরণ করে [তোর আব্রমণ করলেন । 

অতীতে সামন্নর-তন্ত্র চাল; থাকার জন্যে সামস্তেরা সৈন্য-সাহাষা ন৷ 
করলে রাজাকে যুঞ্ধ পাঁরচালনা করা কোন মতেই সম্ভব হত না। তখন 
সমস্ত সামল্তদের সৈন্য সাহায্যই ছিল রাজার বল। সতরাৎ এক্ষেত্রেও সেই 
ফল ফললো। মোরীরাজ সহজেই পরাজত হলেন এবৎ [চিতোর 

বাপ্পারাওলের হাতে এল । 

বাপ্পারাওল শীশসোঁদয়া বংশের আদপৃরষ । এবং প্রায় একশো রাণার 
আঁদপুরূষ । শোনাষায় বাপ্পার অসহখ্য পাত্র-সল্তান জন্মোছল। এবৎ 
উত্তরকালে তারা নানাস্হানে ছাড়িয়ে পড়োছিল। জীবনের শেষের দিকে 
তান তাঁর ?বজয়ী সেনাদের নিয়ে প্রতীচ্যদেশ আধকার করতে গিয়েছিলেন । 
[তান সেকেন্দন্ন শাহের মত প্রতীচ।) সকল দেশ জয় করতে করতে এীঁগয়ে 

গয়োছলেন । এবৎ রাজ্যচ্যুত সকল মুসলমান রাজার কন্যাদের বিবাহ 
করোছিলেন। এইসব ম্সলমান কন্যাদের গো ও বাস্পারাওলের ওরসে 
অসখখ্য সম্ভান সম্তাঁত জন্মগ্রহণ করেছিল। বাগ্পারাওল এই 'দিপ্বিজয়ে 
বোৌরয়ে আর িতোরে ফিরে আসেনাঁন । শোনা যায় 1তাঁন তুরস্ক প্রদেশ 
জয় করে সেখানেই দেহত্যাগ করেন । 

মেবারের একটা প্রাচঈন ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, বাগ্পারাওল 
ইস্পাহান,, গান্ধার, কাজীর, ইরান, ইরাক, তুরান ইত্যাঁদ সকল রাজ্য জয় 

করে সেইসব রাজ্যের রাজাদের কন্যাগণকে 1ববাহ করোছলেন। সেইসব 
স্তর গর্ভে তাঁর মোট ১৩০টি পত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। উত্তর কালে 
এইসব পযত্রেরা তাদের মায়ের নামে এক একাট জাতি প্রাতষ্ঠা করে। এদের 
বলা হয় 'নশেরা পাঠান । আবার অন্যদিকে বাপ্পারাওলের হিন্দ্ স্র্দের 
গর্ভে মোট পরত্রপস্তান জন্মগ্রহণ করে ২০০। তারা উত্তর কালে 'আগ্ন উপাসী 

সৃযবংশী' নামে পারাঁচিত হয় । 

বাস্পারাওল মৃত্যুর আগে মেরঃপবর্তের পাদমূলে সমাধিস্হ হন এবং 

মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত প্রজাদের মধ্যে ও সন্তান-সম্তাঁতদের 
মধ্যে মৃতদ্রেহ নয় প্রবল ঝগড়া সষ্টি হয় । মুসলমান প্রজ্ারা ও সম্ভানেরা 
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বাপ্পারাওলের মৃতদেহকে কবর 'দিতে চায় এবং 'হল্দ; প্রজারা সন্তানেরা চাল 
পযাঁড়য়ে দিতে । যখন এই ঘটনা একটা আন্দোলনের র্প নিল তখন একজন 
হিন্দ; প্রজা বাপ্পারাওলের মৃতদেহের বস্ত্র সাঁরয়ে দেখলো যে সেখানে আর 
কোন মৃতদেহ নেই। সেখানে অসত্য পঞ্মফূল পড়ে আছে । এই দশ্য 

দেখে সকলেই অবাক । তখন তাদের বিবাদ মিটে থেল। তখন তারা সেই 
সব পদম্মের বাঁজ নিয়ে সামনের হুদে ফেলে দিল । পরে এইসব বজ থেকে 
সেই হুদে অসংখ্য পদ্মফলের গাছ উৎপন্ন হয়োছল। 

বাপ্পারাওল জল্মগ্রহণ করেন ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে এবৎ চিতোরের সিংহাসনে 
বসেন ৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে । 

বাস্পারাওলের মত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ আধাচ্ছিভাবে ১১ শতাব্দী 
ধরে চিতোরে রাজত্ব করে এসেছেন । কোনদেশে বা কোন রাজবংশের 
ভাগ্যে, থোৌঁরবের সঙ্গে এত দীর্ঘকাল রাজত্বের কথা শোনা যায় না। 

ধর্মের-ওদার্ষে বাপ্পারাওল একাদক থেকে আকবরের চেয়েও বড়। 

আকবর রাজপত কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন বটে তবে তাদের প.ত্রদের 
দিল্লীর সামাজা দিতে পারেনীন। কিন্তু বা"্পারাওল তাঁর ম্সলমান 
পুত্রদের ভারতের বাইরের সকল রাজ্যই 'দয়ে গিয়োছিলেন । 

বাস্পারাওল সম্পকে এত কথা বলার কারণ, বাগ্পারাওল শিসোঁদিয়া 
বংশের এবৎ চিতোর গড়ের প্রাতষ্ঠাতা । বাপ্পারাওলের আগে চিতোর 
গড়ের নাম ডাক, খ্যাত ইত্যাঁদ কছুই ছল না। আগেই বলা হয়েছে যে, 
সেখানে মোরীরাজ রাজত্ব করতেন । চিতোর গড়ের খ্যাতি প্রাতপাত্ত সর 
বাস্পারাগলের আমল থেকে । নেই কারণেই বাগ্পারাগলের জশবনের 
মোটামযট পূর্ণাঙ্গ হীতহাস এখানে জানানো হল । চিতোর গড়ের ইতিহাসে, 
বাপ্পারাওলের জীবন? যাদও আপাতঃ-দষ্টতৈ অগ্রাসাঙ্গক বলে মনে হতে 
পারে। কিন্তু প্রয়োজন । তবে চিতোর গড়ের প্রাতষ্ঠাতা সম্পকে যত 
বিশদ ববরণ দেওয়া হল এর পরবতাঁ রাণাদের হীতহাস এত বিশদভাবে 
আলোচনা করা হবে না। সে হীতিহাস হবে সংক্ষিপ্ত । 

কিন্তু বা”্পারাওলের মতই চিতোর গড়ে শেষ যৃথে যাঁরা রাজত্ব করে 
গেছেন তাঁদের ইতিহাস মোটামহাটভাবে বিস্তারিত করা হবে । যেমন 
উদয় [সৎহ, প্রতাপ [সিংহ অমর লিৎহ এবং রাজাসিংহ । কারণ চিতোর গড় 
পত্তনের সরতে বার হাম্বীর, চুণ্ডা, রাণাকুম্ভ, মহারাণা সংগ্রামীসত্হ যে 
বীরত্ব, নরম ও তেজ দেখিয়োছলেন, সেই বারত্ব, বিল্রম এবৎ তেজ 
দোঁখয়োছলেন উদয়।সংহ, প্রতাপাঁসত্হ, অমরাঁসংহ এবং রাজশিংহ । 
কিন্তু তখন [চিতো'র গড়ের পড়াঁতি অবস্হা । একাদকে মোগল শাক্ত বার ধার 
গচতোর গড় আকরুমণ করে চলেছে । এ আন্রমণের সুর বাবর থেকে । এবং 
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মোটামুটিভাবে শেষ ওুঁরঙ্গজেবের পরবতর্ণ যে । এই দীর্ঘকাল 
মোগলদের আক্লমণকে প্রাতহত করে চিতোর গড়কে দাঁড়য়ে থাকতে হয়েছে । 

শেষ যুগ্গে আসছে মারাঠা শাক্তঃ শিখ এবং সব শেষে ইংরেজ । 

ইৎরেজের সঙ্গে রাজপুত রাণাদের সাধ হয় 'দল্লীতে। ১৮১৮ সালে 
জানযয়ারী মাসে । সেটা চিতোর গড়ের হীতিহাসের শেষ যুগ । এই শেষ যূগে 
চিতোর গড়কে রক্ষা করেছিলেন উদয় সিংহ, মহারাণা প্রতাপ সহ, অমর 
সিংহ এবং রাজাঁসংহ । এ যুগ ইৎরেজের সঙ্গে সা্ধর পূর্ব যুগ । আঁবরাম 
যুগ্ধ বিগ্রহের যুগ! চিতোর গড়ের হীতিহাসে আঁদকাল এবং শেষ কালই 
বীরত্বের কাল । এবৎ মাঝের যাগ শঃধ; মোগ্লদের সঙ্গে যঞ্ধ এবং পরাজয়ের 

যুগ্ব। রাণারা কেউ তেমন তেজ বা বিক্রম প্রকাশ করতে পারেননি । সেযগ 
ভোগ্-বিলাসের আর রাজপ্তানীদের 'জহরব্রত' পালনের যগ্ । 

নং ঁ সং গা সী 

চিতোর গড়ের সব চেয়ে আশ্চর্য আকর্ষণ হচ্ছে রাণা কুম্ভের প্রাসাদ । 
তিনি নিজে এই প্রাসাদ নানা কার্কার্য-মন্ডিত করে তৈরী করান। এ 
প্রাসাদের মূল পাঁরকঙ্পনা ও স্হপাঁতিবিদ্যা তাঁর নিজের। তিনি একজন 
নামী শক্পী, সঙ্গীতন্ঞ, কাব, এীতহাঁসক এবৎ স্হপতীবদ্যায় পারদ" 
ছিলেন। তাঁর লেখা অনেক বই এধৎ গানও আছে । আজ মীরাবাঈ- 
এর গান সকল সম্প্রদায় ও লোকের মূখে মুখে । কিন্তু মীরাবাঈ-এর 
ও আগে রাণা কুম্ভ চিতোর গড়ে গান লিখে েছেনা সে গানের ভাব, 
ভাষা ও ব্যঞ্জনা অনেকটা মীরাবাঈ-এর গ্রানের মত। 

রাণা কুম্ভের রাজপ্রাসাদের এলাকা বিরাট । এই প্রাসাদের চার দেওয়ালে 
রাজপ্ত পন্রুষদের বীরত্বের ইতিহাস গাঁথা আছে। এই প্রাসাদে 
প্রবেশের জন্যে তিনটে তোরণ আছে । সমস্ত মাহলা মহলের সঙ্গে যুক্ত 
একাঁট হলঘর । রাণাকুম্ভ এই হলঘরে সভা ডাকতেন। রাণা প্রতাপ এই 
প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেন৷ এই প্রাসাদের নীচ দিয়ে একটা গোপন সংড়ঙ্গ 
পথ গোমুখ নদীতে গিয়ে পড়েছে । শোনা যায় এই পথ ধরে রাণাকুম্ভ 
প্রীতাদন স্নানে যেতেন । পরবতর কালে এই প্রাসাদেই মেয়েরা “জহর ব্রত" 
পালন করতেন। রাণা কুম্ভ ছিলেন রাণা মুকুলের প্নন্র। তিনি তাঁর 
প্রাসাদ তৈরী করেন 1488 40-তে। 'তানযে শুধু শিপ, সংগীত 
ও সাহত্যের পঙ্ঠ্পোষক ছিলেন এবং সংগীত সম্বন্ধীয় কিছ; রচনা 
করোছলেন সেটাই বড় কথা নয় ॥। তান একজন নামা যোম্ধাও 'ছলেন। 
সুলতান মামৃদ িলজণীকে [তান 1487 &)সতে পরাজিত করেন এবং এই 
জয়ের স্মরণে তিনি এখানে এক “জয়স্তম্ভ” তৈর৭ করেন । 
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আলাউদ্দীন খিলজী 131) 4.).-তে বার বার চিতোর আক্রমণ করে 
এবৎ এই গড়ের সমস্ত মন্দির ও মসাঁজদ নষ্ট করে দেয়। সেই সময় এই 

প্রাসাদেরও প্রভূত পরিমাণে ক্ষাতি হয়। 
1তাঁন যে জয়ন্তম্ভ তৈর? করোছলেন তাকে বলা হয় গা) ]০শে ০ 

৬19$০77. মীরাবাঈ-এর মান্দরের পশ্চিমে পাহাড়ের ওপর এই বিরাট 
জয়স্তন্ভ' স্থাপিত। 0০. 1০11 এই জয়ন্তম্ভকে মোটামহটভাবে দিল্লীর 
কুতবামনারের সঙ্গে তুলনা' করেছেন । এই স্তম্ভ ভারতীয় স্থাপত্যাবদ্যার এক 
অপূর্ব িদর্শনও বটে । ভারতের প্রাতাঁট ধর্মের প্রতীক এতে দেওয়া আছে । 
এই স্তম্ভের উন্ততা ১২০ ফট । ভাঁমিতে এর পাঁরাধ ৩০ ফুট । 1সশড় 
১৫৭টি | এই স্তন্ভ তৈর করতে ৯০ লাখ টাকা খরচ হয় এবং সময় লাগে 
৭ ব্খসর। নীচের পারাধ ৪৭ বর্গ ফন । উচ্ততা ১০ ফুট। এইস্তম্ভের 
07196 00101690$ 217 0951801৫" ছিলেন রাণা লাক্ষার পন্তর সমত্রধর জৈতা । 

রা ঈ ১ সা 

বশর হাম্বীর একজন যুখখাবিধ এ।ণ। | তান জীবনে মহারাণা সংগ্রাম 
[সংহের মতই অনেকবার যুদ্ধ করোছলেন। বার হাম্বগর 'দল্লশর মহম্মদ 
তুঘলককে পরাজিত করে মেওয়ার, আজমীর, রণথম্ভোর ইত্যাঁদ দখল করেন। 
সেখান থেকে তান &০ লাখ টাকা ও ১০০টা হাতশ নিয়ে আসেন। তান 
তাঁর সুনাম রক্ষা করেই মারা যান । তাঁর সময়ে শুধ্ যে তাঁর রাজ্যই সমদদ্ধ 
ছিল তা নয় তাঁর প্রজারাও সুখে ছিল। এখনো িতোর গড়ে তাঁর গৌরবের 
অনেক পারিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায় । 

১০ ঈং ৪ ক ৪ 

1িল্তু এমন চিতোর গড়ও একদিন আকবরের হাতে চলে গিয়োছিল। 

তার একমাত কারণ 'হন্দ্ সাম্রাজ্যের দ্বলতা । চিতোর গড়ের 'অনস্তরত্ব 
ভাল্ডার বার বার বিদেশ লুশ্ঠনকারীরা ল্ঠ করে নিয়ে গেছে। এবং 



চিতোর গড় ৩৯ 

বার বার আব্রাস্ত হয়েছে । তার একমান্র কারণ সামস্ত-তন্ত্র । এইসব 

সামস্তেরা কোনাঁদনও সংহত বা কেন্দ্রীভূত ছিল না। এদের শাক্ত ছিল 
ছড়ানো । রাজা মহারাণাকে সামস্তেরা সৈন্য 'দিয়ে সাহায্য করে জায়গীর 
ভোশ্ব করতো । কোন িবদেশী শান্তর আন্রমণের সময় যাঁদ এইসব 
সামন্তেরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য না করে তবে রাজা বা রাণা উপায়হ*ন হয়ে 
পড়ে এবং তাঁর পরাজয় আনবার্য হয়ে দাঁড়ায় । সতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
কেন্দ্রীকরণ শাসন প্রণালীর অভাবই বার বার বাহঃশত্রুর আক্রমণের পথকে 
সুগম করে 'দয়েছে। চিতোর গড়ের আব্রমণেও এ একই কথা । যে 
সময়ে সেকেন্দর শাহ ভারত আক্রমণ করে সেই সময়েও ভারতের রাজশান্তর 

এই একই অবস্হা ছিল। তখন এক পণ্নদ প্রদেশই অনেকগুলো ছোট 
ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এবং প্রত্যেকটি রাজ্য এক একজন রাজার 
অধাঁনে ছিল। এ ছাড়াও সেখানে অনেক নাগ্বারক সমাজ ছোট ছোট 

সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের জাহির করবার একটা চেষ্টা চালাতো । 
কেন্দ্রীকরণ শাসন প্রণালী না থাকার জন্যে বাঁহঃশন্রু অনায়াসেই আক্রমণ 
করে বসতো এবং লুণ্ঠন চালাতো । এই দুর্বলতার সযোগ নিয়ে বাইরের 
কত শন্ু; যে ভারতের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তার হিসেব করা যাবে না। 

সেকেন্দর শাহের আগেও পারসীকরা ভারত আক্রমণ করে। পারস'কদের 
পর আসে গ্রণকেরা । তারপর পার্ীয়ানেরা। পার্শয়ানের পর গেটেস। 
ইতিহাস ও 'বাভন্ন ম;দ্রাই এই আক্রমণের প্রমাণ। কিন্তু বিচিত্র এমন যে 
এরা কেউ ভারতে স্হায়ী সাম্রাজ্য গড়তে পারেনি । ঘোরণ-বৎশীয় 
সাহাবজ্দীনই ইন্দ্রপ্রচ্হে সর্বপ্রথম চ্হায়ী মুসলমান সাম্রাজ্যের 'ভাস্তি 
স্হাপন করে। তাঁর সময় থেকে চেঙ্গীশ খাঁর বৎশ-সম্ভূত বাবরের কাল 
পর্যস্ত এই তিনশো শতাব্দীর মধ্যে পাঁচ বার ভারত আক্রাস্ত হয় ও আঁধকৃত 

হয়। প্রাতবারই এক একজন মুসলমান নতুন নতুন সামাজ্যের 'ভাত্ত 
স্হাপন করে এবং পরে তা আবার লংপ্ত হয়। 'চিতোরের মহারাণা সংগ্রাম 
সিংহের রাজত্বকালে বাবর ভারত আক্রমণ করে । ভারতেই মোগ্লবৎশের 
রাজশাক্তর পূর্ণ বিকাশ এবৎ শেষে বিলীন । কারণ এর পর এই রাজশান্তুকে 
পরাস্ত এবং গ্রাস করবার জন্যে চাঁরাঁট রাজশীক্ত ক্রমে ক্রমে জেগে উঠতে 
লাগলো । প্রথমতঃ, মেবারের রাজপুত শান্ত । ছতীয়তঃ, দাঁক্ষণাতে/র 
মহারাম্ত্রীয় শাক্ত। তৃতীয়ত, পণ্চনদে 1শখ শান্ত এবং চতুর্থতঃ, অন,গাঙ্গ 
প্রদেশে 'ব্লটন: শক্ত । প্রথম তিনটে শক্ত মোগবলশাঁক্তকে বিপর্যস্হ করবার 

পর ব্রিটন্শান্ত এই মোগল শান্তকে একেবারে নিজের 'নয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে 
সক্ষম হল। কত ধর্মবিগ্লব এবং কত রাজ্য বগ্লব এই সময়ের মধ্যে 
চলে গেছে কিন্তু বািঁচত এই যে, মেবারের রাজপূতগণ নিজেদের ধর” কর্ম, 
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সভ্যতা ও বিশ্বাস থেকে একটও বিচ্যুত হয়নি । অতাঁত আর্ধ সভ্যতা ও 
ধর্ম 'বধ্বাস তাঁদের মধ্যে চিরকালই অটল ছিল। 

রাষ্ট্রীবঙ্লমবে চিতোর গড়ে প্রভূত পাঁরবর্তন হয়েছে । মহাকাল তার 
প্রাপ্য আদায় করে নিয়েছে । কিন্তু তবুও পুরুষানুক্মে ধর্মপংসকার, 
ীব*্বাস, সভ্যতা, চিন্তা-ভাবনা ও উৎসব-অন:ষ্ঠান একই আছে । এখানে! 
এলে মনে হবে অন্য দেশের সঙ্গে এই গড়ের কোন সম্পর্ক নেই। চিতোর 
গড়ের সুরু্তে যে চেতা, যে বিশ্বাসে এরা রাজত্ব সূর্ করেছিল, তিনশো 
বছর পরেও সে বি*বাস আঁবচলভাবে দাঁড়য়ে আছে। এ ব্যাপারে এরা 
[হ।াতশখল। তবে চ্হাতিশশল হলেও কিন্তু শাক্তহটন নয়। রাজপুত 
জাঁতর মধ্যে এক বিরাট শান্ত 'নাহত ছিল এবং এখনও আছে । কর্তব্য- 
(প্রয়তা রাজপ্ত জাতির এক প্রধান ধর্ম । এরা যাঁদ কাজকে নিজের কর্তব্য 
বলে মনে করে তবে সেই কাজের জন্যে আবাল-বৃদ্ধ-বাঁনতা অকাতরে প্রাণ 
দিতে প্রস্তুত । এই চিন্তা-ভাবনা এদের মনে একেবারে বদ্ধমূল । 

মহারাণা সংগ্রাম িৎহ-ই চিতোরের শেষ 'হন্দ;রাজা । তাঁর সময়ে চিতোর 

গড় শোৌষে, বগর্যে ও উন্নাতর চরম সীমায় উঠোৌছল । 'তাঁন তাঁর রাজত 
সংর; করেন 15098 440-তে॥। চিতোর গড়কে সামলাবার জন্যে সারা 
জাঁবনে তাঁকে আঠারো বার যুদ্ধ করতে হয় । তিনি বাবরের সঙ্গে য্ধে 
মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে মারা যান । তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে 

. বর্ণনা দিতে ?গয়ে একজন বদেশী লেখক বলেছেন £ 
+1018)715 001009800 71071899১ 80৬00 70103) 01 ৮110 17161108 10071 

10111013009 820. 0118 170100790. 8100. 1000 01119101878) 100%11108 

119 10198 01 011 ৪0 13১01 161) ঠি50 1)0700760 92 

15101)1)100005 10110901100 9108৮ 2700 ৮79 2910. 1009 1১10098 

01 11150] 2190 40000) 017 11111 170117989  0020 %1)6 1908 

01 9৬/01207) 48170) 11019 152,2861)) 1811)66১ 01791000)15 730001 

€30£0-দ2১ 10000170015 8১0 400 50569 1117 ৪ 01000091198 ০0£ 

11610 11170 2] 10161) 17012000710 91108 50809 01 6170)6, 98788 

€111161 2100590 6119 01850706760. 00098207700. 05 118 17709961729 

18205 01 1019 1001], 

9818৮ 018870800 1119 10:09, 1) আ1)10]) 119 81958 1911 

৮189 ঠ010 800 60 119 0%1166 %0 00106150 1101) 776 09509120810 

9 791000]) 1)9 1760 £937)60 91£11697) $)1১01)00 1)85199 5£91081 

ঠ1)9 1001189 ০011911)) 710. 719155%. 7 ঠ০ 01 (11889 179 ভা 

0000880 10 10181101809) 12 109802 8% 138007019 8400 
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(317960111, 210) 17101) 18511920619 6176 11007061791] 101088 /৩:9 

0616860. 10) £69৮ 9190£116 1995108 5 00180760609 

18058] 01000. 0 £06 0179 02100001701 077961026. 70118 76918 

1708] (56110 10196) 1099)" 0318179১ 10602206 19 টব 02611020 

0001708%15 01 14627) আআ] 619 91700070500 009 19886--৮ 

/000111176 1481 79 60 $106 930106105 517119 1119 10৮)159 111119 99 

0) 1111)017008)019 108019 00 6170 9৪. 

“খা 810১ 991089। ৪9528009115 89081091776 1119 10110179019 0 

10961081102 55161) & 01261. 0011)8000) 70 1519. 000. আ16]) 6109 

1020 80101700601 88]100% 00101600700) 01 11110]. 119 ছ8৪ চ1)9 

00110191)760 199,091: 1৮7. 1090. 190 10991) 1101088 0 0৪81)6995 820 

শা228, [021 0119 1101190 বি1968 01 616 009 8150 77/3:9199 

80] 10017910007 6010 1)181708 0£ [011)00961281)9 629 

070সঘা। 01 6119 0177075612 107181)5 28810017850 0200170160 61)9 

70৮০ 01 1001100 8170. 11610001110) 01 80197671090 10661) 17121)9- 

19100 শোও) 1007070107250010 00 (10910001191) 01 0)/686079, 

130৮ 13990 80563 019 02161081] 11006 60 111) 6109 06190%60 

10110516280 1119 10178 1430. 00 001)90 11)9201 17000100118 00 

10101005308. 

ওপরের মন্তব্য থেকে মহারাণা সংগ্রাম সিংহের রাজত্বকালের মোটামুটি 
একটা আভাস পাওয়া যায় । 

তাঁর শাসন ব্যবস্হার একটা রূপরেখা জানবার জন্যে নীচে তাঁর লেখা 
একটি পত্রের নকল দেওয়া হল । 

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ কর্তৃক তদীয় ভাগ্গনেয় জয়পুর সংহাসনের 
উত্তরাধিকারী মধ্যাসতহকে ভহবাত্ত দানপন্ধ ঃ 

শ্রীরামো জয়াত 
শ্রীগণ্শে প্রসাদতু শ্রীএকািঙ্গ প্রসাদত 
মহারাজাধিরাজ মহারাণা সংগ্রাম সিংহ আদেশ কারতেছেন-_ 
আমার ভাখিনেয় কুমার মধ্যীসত্হকে গ্রাম প্রদান করা গেল 

রামপুরা প্রদেশের পাট্রা । 

অতএব এক সহম্্র অশ্বারোহণ এব দুই সহম্র পদাতশসহ তুমি বাধক 
ছয় মাস কাল রাজকার্ধে নিষ,ন্ত থাকিবে এবৎ কোন সময়ে বিদেশ মনে 
প্রয়োজন হইলে, তিন সহম্্র অম্বারোহণ, এবং তিন সহস্র পদাতাঁসহ তোমাকে 
সমরক্ষেত্রে উপাদ্হত হইতে হইবে । 
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উক্ত প্রদেশে (রামপরার ) যতাঁদন পর্যস্ত মাহমবরের (রাণার ) প্রভন্ 
[বিস্তৃত থাকবে, ততাঁদন পর্যন্ত তোমার এই স্বত্ৃচ্যাতির কোন ভয় নাই। 

আদেশক্রমে 
সম্বত ১৭৮৫ (১৭২১ খ্রীঃ) পাণ্ঠোলী রায়চাঁদ এবং 

৭ই চৈন্ন, মঙ্গলবার মেহেতা মল্পদাস 

রাণার সঙ্কেতিক স্বাক্ষর | 

রাণা কতৃক স্বহস্তে লিখিত : 
আমার ভাগিনেয় মধ্যাসথ্হ সমীপেষ 
প্রিয় বংস! আম তোমাকে রামপ7রা প্রদেশ প্রদান কাঁরলাম । যতাঁদন 

আমার আধকারভুক্ত থাকিবে, ততাঁদন তোমার এ স্বত্ব হইতে বণ্িত হইতে 
হইবে না। 

মহারাণ! সংগ্রাম সিংহের আরে! ছুটি পত্র £ 
সাধারণ ভোজ সভাঙ্হল হইতে আমদ্ত্রিতগণের দ্বারা আতরিক্ত পাঁরমাণে 

ভোজ্]দ্ুব) লইয়া যাইবার বর্দ্ধে আদেশ । 

মরামর আঁধব।সীঁগণের প্রাতি-_ 
শ্রীমহারাণা সংগ্রাম সিংহের আদেশ ঃ 

সকল প্রকার উৎসবের ভোজস্হল এব শ্রাদ্ধের ভোজস্হল হইতে 
কে।ন ব্যান্তই ভোজ্যাবাঁশজ্ট দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিবে না। যে ব্যাস্ত আদেশ 
লঙ্ঘন কাঁরবে, তাহাকে অধধশ্বরের নিকট একশত এক মযূদ্রা দণ্ডস্বরূপ দিতে 
হইবে। 

সম্বত ১৭৬৯ (১৭১৩ শ্রী) ৭ই চৈন্র। 

বাকরোলের বাঁণক এবৎ মহাজনগণের প্রাত মহারাণা সংগ্রাম সিংহের 
আদেশ £ 

রাজস্ব সংগ্রাহক কর্মচারীবর্থকে শশতবস্ত দানের বিরদ্ধে তোমরা যে 
অনুযোগ উপস্হিত কারিতেছ, সেই শীতবস্ত্র দান প্রথা বহুকাল হইতে চাঁলত 
হইয়া আসতেছে । এখানে রাজস্ব এব শুজ্ক সংগ্রাহক এবৎ তাহাঁদিখের 
অধধনস্হ কমণ্চারীগণ যে সময়ে বাকরোলে উপন*ত হইবে, সেই সময়ে 
বাঁণকগ্ণণ তাহাদিগকে শষ্যা ও শশতবস্ত্ব দিবেন এবং অন্যান) আঁধবাসীগ্ণ 
অপরাপর কমণচারণকে তাহা প্রদান কাঁরবেন। 

যাঁদ নদীর বাঁধ কোন কারণে, কোনপ্রকারে ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তং- 

সংস্ক.র কার্ষে যে ব্যন্তি সাহাধ্য কারতে অগ্রসর না হইবে, তাহাকে তাহার 
দণ্ডস্বর্প একশত একাট ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে । 

সম্বত ১৭১৬ (১৬৬৯ গ্রাঃ) আধাঢ় ? 
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চিতোর গড়ের বধরত্ব কাহিনীর সঙ্গে যেমন বীর হাম্বীর, চু্ডা, রাণা কুণ্ভ 
রাণাসাঙ্গা, ভীমাশা* মহারাণা প্রতাপ ইত্যাদি বীর প?রুষদের নাম জাঁড়ত, 
তেমন অপরদিকে পাঁদ্মন, করমদেবী, মীরাবাঈ ও পান্নাবাঈ-এর নাম ও 
কিছ, কম উন্ভারত নয় । এদের অস্মোস্বর্থ, স্বাধীনতা বোধ বা জহরব্রত 
পালন এবং বিশেষভাবে পাল্নাবাঈ-এর প্রভুভাক্ত চিতোর গড়ের হীতহাসে 
এক জবলম্ত উদাহরণ হয়ে আছে । পান্নাবাঈ তার প্রভু ভান্তর জন্যে আজো 
অমর । এবং যতাঁদন প.থবীর হীতহাস বলে কিছ থাকবে, ততাঁদন 
পান্নাবাঈ-এর নাম উজ্জল হয়ে থাকবে । 

[চতোর গড়ে বেড়াতে এসে যাঁদ কোন পর্যটক চিতোর গড়ের শিল্প, 
সাঁহত্য, সংগীত, স্থাপত্য এবং তার রক্তাক্ত ইতিহাসের খোঁজ করেন তবে 
দেখবেন সেখানে চুড়ান্ত প্রভুভীক্তর প্রমাণ স্বরূপ পাল্নাবাঈও দাঁড়িয়ে । 
পান্নাবাঈকে বাদ দিয়ে চিতোরের ইতিহাস অসমাপ্ত । খাঁণ্ডত। যে 
পান্নাবাঈই চিতোরের কোন এক দো রান্রে বনবীরের হাত থেকে 
উদয়াঁসংহকে বাঁচয়েছিল। চিতোরের রাণা বংশের শেষ বংশধরকে জঘন্য 
হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছিল । সোঁদন পান্নাবাঈ উদয় িংহকে 
বনবাীরের হাত থেকে না বাঁচালে উত্তর যুগে আমরা রাণা প্রতাপকে পেতাম 
না। চিতোরের স্বাধীনতা য;ণ্ধে যার নাম জ্বণক্ষিরে লেখা আছে। এমন 
স্বাধীন চেতা মানুষ ইতিহাসে বিরল । 

চিতোরে বেড়াতে এসে যাঁদ পান্নাবাঈকে মনে পড়ে যায় তবে তার বারত্ব 

কাহনী এবং প্রভুভন্তও কিছুক্ষণের জন্যে স্মরণ করা যেতে পারে । চিতোরের 
সেই ভয়াবহ রাতে, যোঁদন বনবীর গোপনে উদয় 1সংহকে হত্যার ষড়যন্ত্র 
করে, সেহ আঁভশপ্ত রাতকে আনায়াসেই আমরা আমাদের মানসপটে 'ফাঁরয়ে 
আনতে পারি। বারপ্রূষ ও স্বাধীনচেতা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
পান্নাবাঈ-এর প্রভুভান্তকেও আরেকবার স্মরণ করতে পাঁরি। 

বনবীর পথ্বরাজের জারজ পন । প্থবীরাজের ভাই সংগ্রাম সথহ 
যখন চিতোরের রাণার পদে আভাঁসিক্ত হলেন তখন বনবশর িতোরের একটি 
সৈন্য বিভাগের গর: দায়িত্বের পদে আসান । তান সংগ্রাম সিংহের মল্তী 
পাঁরষদেরও একজন সদস্য । িক্রমাজিত সিংহ মহারাণা সংগ্রাম [সিংহের 
তৃতীয় পূত্ব। চিতোরে অনেকদিন থেকেই একটা দল তৈরাঁ হচ্ছিল যাতে 
ছিলেন বিক্মাঁজত সিংহ, বনবীর, বিক্রমাজিত সিংহের মা, ( অর্থধথি মহারাণা 
সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় প্রী ) এবং বিক্রমাজিতের মামা । এরা চিতোরে 
একটা দল গঠন করোছলেন মহারাণা সংগ্রাম 'সিংহহকে সাঁরয়ে বিক্লমাজিত 
[সংহকে রাণা করবার জনো । গোপনে এদের ষড়ষণ্ঘ, পাঁরকজপনা ইত্যাদি 
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অনেক কিছুই চলত । মহারাণা সংগ্রাম সিংহও এটা জানতেন। কিন্তু 
মুখে কিছ; বলতেন না। কারণ তাঁর স্হির বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যতাঁদন 

বেচে আছেন, ততাঁদন কেউ বিদ্রোহ করতে সাহস পাবে না। তবে তার সঙ্গে 

[তান এটাও জানতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পরবতাঁ কে রাণ৷ হবে এই নিয়ে 

নজেদের মধ্যে ঝগড়া, দ্বল্, কলহু আর কোন্দল লাগবেই। ফলে বাঁহঃশন্ন; 
এর সংযোগে চিতোর আক্রমণ করবে । চিতোর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে 

যাবে এবং অপরের আঁধকারে আসবে । তানি সেই সঙ্গে এককথাও জানতেন 

যে গাজ ঘাঁদি তাঁর জোহ্ঠপর্ ;ভোজবাজ বেটে থাকতো তবে তাঁর অবর্তমানে 

চিতোরে এ অবস্হা দাঁড়াতো না। কারৎ আইন লম্মতভাবে চিতোরের রাণার 

পদ তারই প্রাপ্য। কিন্তু 'জান্ঠ পুরের মৃত্যুতে তাঁর অবর্তমানে কে রাণা 

হবে, এটা যদি তিনি ঠিক কবেও যান পরে সে ব্যবস্হা টিকবে না। তখন 

কলা-কৌশল, বড়যণ্তুই বড় হয়ে দেখা দেবে এবং যার দল মজবুত হবে সেই 

বাণাপদের জ'ন্য হাত বাড়াবে । এত সব জেনেও 'তাঁন চুপকরে ছিলেন । 

কারণ তাঁর চুপ করে না থেকে কোন উপায় ছল না। 

কিচ্তু তান যে ব্যবস্হার বথা তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটবে বলে আশঞ্কা 
করাছলেন সেটা তাঁর বর্তমানেই ঘটে গেল। এঁধৎ ঘটলো খনুবই 
আকম্মিকভাবে। 

তানি তখন কানোয়ার ময়দানে বাবরের সঙ্গে যঞণ্ধেব্যস্ত। বাবর চিতোরে 
হাত বাঁড়য়েছে। তান চিতে।র রক্ষা করতে যনদ্ধে গেছেন । এবখ বলে 
গেছেন যে, যুণ্ধে জয়ী না হয়ে তিনি চিতোরে ফিরবেন না। যে চিতোর 

রক্ষার জন্যে তান যুণ্ধে গেছেন এই চিতোরে বসেই তাঁকে রাণার পদ থেকে 
সাঁরয়ে এবং চিতোরে ঢ্কতে না দিয়ে, নতুন রাণা করবার ষড়যশ্তে লিপ্ত 
তাঁরই তৃতীয় পুত বিজ্মাজিত সিংহ, তার মা, তার ভাই এব বনবাব। 

বনবীর বরাবরই জানে যে, বিক্রমাজিত িংহকে রাণা করতে পারলে সে নিজেই 
রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারনে। শহধ্ সামনে রাখতে হবে বিক্রমাজিত পিহের 

মাকে। বনবাঁর ভাবলো যদি ক্রমাজিত (সিংহের রাণার পদ 'িজ্কণ্টক করতে 

হয় তবে বিক্রমাজিত সিংহের ছোট ভাই উদয় সংহকে হত্যা করা প্রয়োজন । 

উদয় সিংহকে হত্যা করতে পারলে বিক্রমাজত সিংহের রাণার পদ যেমন 

কন্টক শুন্য হবে, তেমন সে নিজেও দীর্ঘাদন আরামে রাজত্ব চালাতে 

পারবে । আর, একবার যাঁদ 'বন্রমাঁজত সংহকে চিতোরের রাণা বলে 

ঘেঘণা করা যায় এবৎ অন্যান্য রাজ্যের এ ব্যাপারে সমর্থন আদায় করা সম্ভব 

হয় তবে যুদ্ধ ক্লাস্ত মহারাণা সংগ্রাম নিংহকে চিতোরের বাইরে থমকে 

দাঁড়াতে হবে। এবং সেখানেই তাঁর সঙ্গে শেষ যুজ্ধে গরাঞ্জিত করতে একট)ও 

অসাবিধা হবে না। কারণ তখন চিতোরের সৈন্যদের সঙ্গে অন্যান) গাজর 
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সৈন্যরাও এসে যনন্ত হবে। ফলে মহারাণার পরাজয় আনবার্য হয়ে দাঁড়াবে । 
বক্রমাজিত সিংহের ষে এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্মাত ছিল এমন বলা যায় না। 
কিন্তু উত্সাহ বনবীরেরই বেশ । বনবীর ঠিক করে নিল যে, কোন এক গভখর 
রাতে উদয় সিংহকে হত্যা করা হবে এবং এ-খবর একান্তই গোপন থাকবে । 

শেষে এক।দন [চিতোর গড়ে সেই ভয়াবহ রাত এসে উপাস্হত হল। 

উদয় সিংহ চিরকালই পান্নাবাঈ-এর কাছে মাননষ। পান্নাবাঈ-এরও একটা 
পুত্র সম্তানছল। কিন্তঃ তব,ও পাল্নাবাঈ উদয় ?সংহকে নিজের পনের 
মত ভালবাসতো এবং লালন-পালন করতো । সেই গভশর রাতে যখন সে 

খবর পেল যে, বনবাঁর উদয় সিধ্হকে হত্যা করতে আসছে তখন পান্নাবাঈ 
উদয় সংহকে ব'চাবার জন্যে নিজের প্রকে উদয় সিংহের বিছানায় শুইয়ে 
দিয়ে উদয় [সংহকে একটা ফলের ঝাঁড়তে করে একজন নাপতের সাহায্যে 
গোপনে চিতোরের বাইরে পাঠিয়ে দিল । অনেকে বলেন এই পাঁরিকজ্পনার 
পেছনে মখরাবাঈ-এরও হাত 'ছিল। পারকজ্পনার পেছনে যারই হাত থাক 
না কেন, এ ধরনের প্রভুভাক্ত ও সাহস কোন মাহলা দেখাতে পেরেছেন কিনা 
সন্দেহ । নিজের পয্ত্রকে নাশচত ম.ত্যুর হাতে তুলে 'দয়ে প্রভুর পযূন্রকে 
বাঁচানোর চেষ্ট। ইাতহাসে বিরল । 

যাইহোক বনবীর পান্নাবাঈ-এর মহলে ঢ]কে উদয় সিংহকে হত্যা করছে 
ভেবে পান্নাবাঈ-এর পাত্রকে হত্যা করলো এবং পলকে সে মহল ত্যাগ করে 
চলে গেল। মৃহৃরতের মধ্যে বনবশীরের এই হত্যার খবর সবন্ত প্রচারিত হল। 
এই শোচনীয় সঘবাদে অক্তপনরের মধ্যে হাহাকার উঠলো । কান্নার শব্দে 

আকাশ বিদীর্ণ হতে লাগলো । সকলেই জানলো উদয় আর নেই । তাকে 
দির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে । ধান্রীপান্না এ খবর গোপন রেখে িতোরের 
বাইরে এসে নাঁপতের সঙ্গে যোগ্বাযোগের চেম্টা করল। বিধ্বস্ত নাপত 
রাজাঁশশূকে নিয়ে বৌরস নদীর তাঁরে পান্নার আগমন প্রতীক্ষা করতে 
লাগলো । এই নদী চিতোর গড় থেকে কয়েক মাইল দূরে । পাশ্লা শেষে এ 
রাজাশিশ; এবং নাপিতকে নিয়ে দেবলা রাজে। এলো, সে রাজ্যের অধিপাতি 

খহরাও-এর কাছে উদয় পংহের আশ্রয় প্রার্থনা করলো । কিন্তু বনবরের 
ভয়ে সংহরাও উদয়কে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না। তখন পাল্নাবাঈ 
সেখান থেকে গোপনে ডোঙ্গারপূর নগরে এসে সেখানকার আধপাত রাউল- 
আঁহস্-করণের কাছে উদয় সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন । কিন্তু করণ- 
রাজও বিপদ বুঝে উদয়কে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না। ফলে পাল্নাবাঈ 
আর কোন উপায় না দেখে আরাবল্লী পর্তের জাটল গুহার মধ্য "দিয়ে 
সেখানকার আরণ্য-ভিল আঁধবাসীদের সাহায্য কমলমীর নগারে এসে উপাস্হত 
হল। তখন সেখানকার শাসন কতাঁ ছিলেন আশা খাঁ । আশা খাঁও সব কথা 
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শমনে প্রথমে আপাঁন্ত জানালেন। পরে তাঁর মায়ের অনরোধে উদয় [িসংহকে 
আশ্রয় দিলেন । এবং নিজের ভাণ্নে এই পাঁরিচয়ে মানুষ করতে লাগলেন । 
পান্নাবাঈ তার কর্তব্য কাজ শেষ করে নাঁপতকে সঙ্গে নিয়ে চিতোর গড়ে 
যান্রা করল । 

কয়েক বছর আশা খাঁর কাছে উদয়ের জীবন ভালভাবেই কাটলো । 
কিন্তু তারপরেই বিপদ ঘাঁনয়ে এল । উদয় একট? বড় হতেই তার আচার- 
ব্যবহার ও চলাফেরা দেখে অনেকেই সন্দেহ করতে লাগলো । কারণ 
এমন রাজকীয় আচার-ব্যবহার আশা খাঁর ভাগ্নের হওয়া সম্ভব নয় এব 
উাঁচতও নয়। কিন্তু মুখে কেউ কিছ; প্রকাশ করলো না। শেষে 
একাঁদন এই রাজ িশ;র সাহস দেখে সকলের মনে সম্দেহে আরো 
ব্দধধমূল হল। 

কোন একাদন আশা খাঁ তাঁর পিতার বাংসারক শ্রাদ্ধে অনেক সম্দ্রন্ত 
ব্যান্তকে নমন্্রণ করলেন। সকলেই একসঙ্গে বসে আহার করাঁছিলেন। এমন 
সময় রাজকুমার কোন একজনের কাছ থেকে দইয়ের ভাড় কেড়ে নয়ে নিজে 
খেতে সর; করে দিলো । তখন উপাঁস্হত সকলে উদয়কে এ কাজ করতে 

নিষেধ করলেন, ভয় দেখালেন । কিন্তু উদয় সে কথ না শুনে খেয়ে যেতে 
লাগলো । সোঁদন উদয়ের এই তৈজস্বীতা ও স্বাধীন প্রকাতির স্বভাব দেখে 
সকলের মনে সন্দেহ আরো বাড়লো । কিন্তু তখনো সকলে কোন কথা না 
বলে চুপ করে খেলেন। তবে এর পরে যে ঘটনা ঘটলো, তা'তে আর কেউ 
চুপ করে বসে থাকলেন না। 

এই ঘটনার বেশ কিছ7ীদন পরে শানগ্ন্র; আঁধনায়ক আশা খাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে এলেন। আশা খাঁ তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে উদয় 
[সংহকে পাঠালেন । সেখানে উদয় [সং্হ সে শভ্ার্থনার কাজ এত মধদার 
সঙ্গে করলো যে শাঁনগ;র; আধনায়কের মনে দ:ঢ প্রত্যয় জন্মালো, এ যুবক 
কখনই আশা খাঁর ভাঞ্নে হতে পারে না । তিনি তাঁর এ দঢ় প্রত্যয়ের কথা 
সকল রাজ্যের মন্ত্রীদের জানয়ে দিলেন । এই সৎবাদ প্রচ্গারত হবার সঙ্গে 
সঙ্গ চিতোর গড়ের সম্দ্রাণ্ত পঃর;ষগণ ও কমলমীর নগরের সামন্তগ্রণ উদয় 
1সংহুকে আঁভবাদন জানাবার জন্যে সেখানে এসে উপাঁস্হত হলেন। সেখানে 
এলেন সালম্্রার সোহদা সামন্তগণ চল্দ্রবংশের প্রাতিনি ধণ, চন্দ্রাবত বৎশের 
সাম্তগরণ, বাগোরের প্রাতানধিগ্ৰণ, কোটারও এবং বৈদূলার চোহানগণ, 
শোঁনগহরর সামক্তগ্রণ্চ এবৎ আরো নানা রাজের সামক্ত্গণ। সেখানেই 
একটা মন্ত্রীসভা গঠন করা হল। ধাতীপান্না ও নাপিতকেও ডেকে পাঠানো 
হল। তারা এসে সোদনের ঘটনার সাক্ষ্য দিল। ফলে সকলের মনে শেষ 
সন্দেহট,কুও দূর ভূত হল । 



চিতোর গড় ৪৭ 

আশা খাঁ সেই সভায় চিতোর গড়ের সম্দ্রান্ত এব প্রবীনতম আধধনায়ক 
কোটারয়ো চোহানের কাছে চিতোরের রাজপনত্রকে অর্পন করে নিজের 
গুরূতর দায়িত্ব থেকে ম্ীক্ত লাভ করলেন । 

এরপর উদয় [সৎহকে কুম্ভ গড়ে নিয়ে এসে সেখানে তাকে চিতোরের 
রাণা বলে স্বীকৃতি জানয়ে তার আভষেকের কাজ শেষ করা হল। সেই 
আভষেকে চিতোর খড়ের সমস্ত সামন্তগ্ণ যোগদান করল এবং উদয় সিংকে 
[চতোরের রাণা বলে স্বীকাত জানালো । 

চিতোর গ্ড়ে তখন রাণার পদে বনবীর বসে । আগেই বিক্রমাজিতকে হত্য। 
করে নিজে রাণা হয়ে বসেছে । কারণ তার ধারণা ছিল, সে নিজের হাতেই 
উদয়কে হত্যা করেছে এবৎ চিতোর বংশে আর বাত দিতে কেউ নেই। 
স:তরাং তার রাণার পদে আর কেউ বাধা দিতে আসবে না । সে চিতোর গড়ের 
স্হায়ী রাণা । 'কম্তু উদয়ের আভষেকের খবর ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সাঙ্গ 
বনবীর প্রথমে যংদ্ধের প্রন্তাত নতে গ্েল। কল্তু যখন দেখলো যে তার স্পী 
স্বয়ং উদয়ের পক্ষে তখন বনবশর আর দের না করে চিতোর থেকে পলায়ন 

করলো। চিতোরে উদয় সিৎহের রাজত্বকাল সর ১৬৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে । 

৫ ৯ ৯ ৬ ঈ 

[চিতোর গড়ে এলে পান্নাবাঈ-এর প্রভুভীন্ত এবং সাহাসিকতাকে যেমন 
মনে পড়বে, ঠিক তেমনই মনে পড়ধে রতন সংহের স্ত্রী পাঁদ্মন*কে । 
রতন সিংহ মহারাণা সংগ্রাম সংহের আর এক পুত্র । চিতোরের রাণার 
পদের লোভে বনবশীর যেমন িক্রমাঁজতকে হত্যা করে, তেমন রতন নিৎহকেও 
হত্যা করে। তার স্ত্রী প্মিনী সতীত্বের পরাক্ষায় স্মরণীয় হয়ে আছে। 
পাঁদ্মনী অত্যন্ত সমভ্দরী, জ্ঞানী বৃগ্ধীমতী ছিল। নিজের ব্যাম্ধর জোরে 
সে তার স্বামীকে আলাউদ্দিন খলজার হাত থেকে রক্ষা করোছিল। তখন 
ধচতারের আক্রমণকারী ছিল আলাভীদ্দন 1খল্জী। রতন [সংহের প্রাসাদের 
একটু দুরে পাঁছ্মনীর প্রাসাদ। একটা ছোট লেকের গায়ে । মাঝে 
জানানা দ্বীপ । 

পরে দিল্লীর সম্রাট চিতোর আক্রমণ করলে রতন সিধ্হ চিতোর ছেড়ে 
পালিয়ে যায়। তখন পাঁ্মনী নিজের আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য তার 
অনগামীদের নিয়ে “জহরন্রত' পালন করে। 
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৪৮ চিতোর গড় 

এ ও [এ গা বঃ 

চিতোরের ইতিহাস শোর্ধ, বীর্য) বারত্ব আর যহ়ুদ্ধের ইাতিহাস। 
একাঁদকে যেমন শিজ্প, কলা, সংগত ও স্হাপত্যের ইতিহাস । অপরা্দকে 
তেমন বারত্ব, য্দ্ধ, কলহ, কোল্দল আর ভোগ লালসার ইতিহাস । আবার 
অন্যাদকে রাজপূত রমণণদের “জহরব্রতর” ইতিহাস । সতীত্বের ইীতিহাস। 

বাহাদুর শাহ যখন চিতোর আক্রমণ করল তখন চিতোর বার শূন্য। 
[চিতোর গড়ে হতাহতের সখখ্যা অনেক । কিছ; সেনাপাঁতি হত এবং কিছু 
পলাতক । রাণা রতনাসংহ দ্ধ জয়ের আশা ত্যাগ্ন করে অন্য রাজ্যে আশ্রত। 

রাজপনত রমণারা প্রথমে চিতোর খড়ের ময়দানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হলেন । কিন্তু শেষে বার্থ কাম হয়ে 'জিহর ব্রতর' সিদ্ধান্ত নিলেন। 
রাজপ্ত রমণীগণের সতীত্ব রক্ষার জন্যে “্জহর ব্রত" বা আত্মবালর 
উপাদান সামগ্রর আয়োজন হতে লাগলো । চিতা সাজাবার আর সময় 
নেই। চিতোরের সংড়ঙ্গ পথ রক্ষা করতে য়ে অসংখ্য রাজপুত বীর এবৎ 
রমণীরা আত্মাহহৃতি দয়েছে । আর 'চিতোর রক্ষার কোন সম্ভাবনাই নেই । 

স;তরাৎ “জহর ব্রত' বা আত্মাহীত। চিতোরের বুকে বিশাল এক গর্ত খনন 
করাহল। এই সকল থর্ত বার্দে ও নানাপ্রকার দাহ্য পদার্থে পর্ণ 
করা হল। রাণা বাঘজীর মা কর্ণবতী তেরো হাজার রাজপুত রমণীর 
অনং্থামনী হয়ে এই জলন্ত কীত্তম 'গাঁর-গ্হবরে ঝাপিয়ে পড়লেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বারুদ এবং দাহ্য পদার্থ জহলে উঠলো । নিমেশে 
রাজমাহষী কর্ণবতী ও তেরো হাজার রাজপুত রমণী প্রাণ বিসজন 'দিল। 
ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল । 

[িতোর গড়ে সেই জহরব্রতের স্হান এখনো আছে । কোন পর্যটক যাঁদ 
এখানে এসে একট; দাঁড়ান তবে তাঁর মনে চিতোর গড়ের এই অতত হীতিহাস 
1নমেষেই মনে পড়ে যাবে । চিতোর গ্রড়ের শোর, খীয“ বীরত্ব আর বনদ্ধের 
ইতিহাসের মধ্যে এইসব রাজপুত রমণীরাও এক বিশেষ স্হান আধিকার 
করে আছে। 1চতোর গড়ে কেউ বেড়াতে এলে 1তাঁন যেমন চিতোরের 
বার.ত্বর ইীতহাসে ম.খ্ধ হবেন । চিতোরের শপ, কলা, সংগীত, সাহত্য 
এবং স্হাপত্য দেখে অবাক হবেন। ঠিক তেমনই আবার এই 'জহরন্রতের' 
গহানে এসে নিজের অজান্তেই দূ" ফোঁটা চোখের জল গাড়য়ে পড়বে । 
অতাত হীতহাস-রমণদের সমবেদনায় মন আপন হতেই ব্যাথত হবে। 

বাহাদ্র শাহ যখন চিতোর জয় করলেন তখন চিতোর *মশানে পাঁরণত। 

বাহাদুর শাহ চিতোরের এই দশ্য দেখে স্তম্ভিত । অসংখ্য মহত দেহ 
ভীষণ আকার ধারণ করে পড়ে আছে। এই দ.শ্যের চেয়েও ভাঁষণতর 
সতবাদ হচ্ছে চিতোর রমণী শুন্য। বাহাদুর শাহ চিতোর দখল নেবার 
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আগ্গেই তারা আত্মাহযাত দয়েছে। একজনও আর বেচে নেই। কারণ 
তৎকালীন প্রচলিত 'িয়মে বিজেতা নরপাঁত 1বাজত নরপাঁতির স্র্গ্ণণকে 
কারারদদ্ধ করে নিয়ে গিয়ে নিজের ভোগ-সেবায় নিষন্ত করে থাকে । বাঁজত 
নরপাঁতির জ্ভ্রীগণকে [বজেতা নরপাতগ্রণ ভাব করে নিয়ে থাকে। এই 
নিয়ম বা ব্যবদ্হ। রাজপ,ত রমণীরাও জানতো । সেই কারণেই এই 'জহর- 
ব্রত' এবং আত্মাহঢাত । 

এ সম্পকে তৎফালে একটা কথা খুব বেশী প্রচালিত ছল । এখনো 
আছে। 

[ বিজেতা নরপাঁত বাজত মরপাঁতির ম্ত্রীপ্বণকে কারারদ্ধ করিয়া লইয়া 
গ্িয়। নিজ ভোগ সেবার নিষযুন্ত কারয়া থাকেন । এইরূপ অন্যান্য [বিজেত। 
বীর বন্দ 'বাঁজত বুন্দের পত্নীগ্ণকে কারার,্ধ করিয়া তাহাদিগকে 
আপনাঁদশ্বের মধ্যে ভাগ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন। এইরূপ বিবাহকে মন; 
রাক্ষস বিবাহ বালয়াছেন। এরবপে বিবাহের প্রথা অন্যদেশেও প্রচালত ছিল। 

ওজ্ড্ টেঘ্টামেণ্টের একদ্হানে সসেরা জননী" জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন__-“তাঁহারা 

ক বাঁজত রমণনগণকে প্রত্যেকে দ;ই একটি করিয়া ভাগ কাঁরয়াছেন ?” 
10895. ৬. 81] 

কর্ণাবতী তেরো হাজার রাজপন্ত্র রমণীকে সঙ্গে নিয়ে 'জহরব্রত' পালন 
করেছেন । আজ চিতোর রমণী শূন্য । রাজপুত বীরেরাও চিতোর অবরোধ 
এবৎ আক্রমণে নিহত । 1চতোর আজ জনশূন্য । 

বাহাদ;র শাহ দ;” সপ্তাহ চিতোরে অবস্হানের পর খবর এল যে, হমায়ূণ 
চিতোর আক্রমণ করতে আসছে । বাহাদুর শাহ আর অপেক্ষা নাকরে 
পালিয়ে গেলেন । পরে হুমায়ুন চিতোর দখল নিল। 

এই ঘটনার পরেও আবার চিতোর গড় রাণাদের দখলে এসেছে । এবং 
আবার মুশলমানদের হাতে চলে গেছে । এইভাবে এই চিতোর গড় হাত 
বদলাতে বদলাতে চিতোরের শেষ রাণা উদয় সংহের হাতে এসেছে । উদয় 
সিংহের প্রসঙ্গে আগেও কিছ; আলোচনা করা হয়েছে । 

যে চিতোর গড় হাজার বছর ধরে বিখ্যাতনামা ন:পাঁতিদের বীরত্বের ভাঁম 
ছিল, যে চিতোর গড় হাজার বছর ধরে ভারতের শ্রেষ্ঠ গড় বলে আঁবাহত 
1ছল, উদয় সিংহের রাজত্বকালেই চিতোর গড়ের সে সুর্ধ অন্তমিত হল। 
এবৎ এই অস্তমিতের জন্যে উদয় সিংহ মোটামহাটভাবে নিজেই দায়ী । 

বালক বয়সে আশা-শা'র প্রাসাদে যখন উদয় সিংহ ছিলেন, তখন তাঁর 
বেশ তেজ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু রাজা হয়ে যত বয়স বাড়তে লাগলো 
তত আরাম-বিলাসের দিকেই তান মম দিতে লাগলেন । রাণার শোরব 
রাখতে, রাণার গৌরব বাড়াতে পৃর্ষের রাণারা যেমন িল্তা-ভাবনা :ও 

৪ 
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কথ্ট- স্বীকার করেছিলেন, উদয় সিংহ তেমন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। 
ভোগ বলাসই তাঁকেটানতো বেশশ । 

তবুও তিনি মনে মনে এই আশা পোষণ করতেন যে, একদিন ভান 
তামাম 'হন্দ[স্তানের রাজ চত্রুবতর্শ হবেন । সেই রকম একটা শান্তি তান 
এক সময় গড় তোলার চেষ্টাও করোছিলেন। কিন্তু শিকরির য্চ্খে 
পরাজিত হয়ে 'তাঁন একেবারে ভেঙে পড়েন । উত্তর ভারতে তখন মোখল 
বাদশাহশী কায়েম হবার যূগ | বাবর মৃত। হুমায়ূনের, রাজত্বকাল চলছে । 

হহমাম্ূন বীর হলেও রাজনীতিতে তেমন চতুর ছিলেন না। বাবর অথবা 
আকবরের মত অত কম্ট সহ্য করতে বা রাজনীতি করতেও পারতেন না। 
হুমায়ূনের রাজত্বের ১৫১৬ বছর পরে বালক আকবর বাদশাহ হন। 
কিন্তু তখন তান নামেই মান্র বাদশাহ । বাদশাহী মসনদের চারপাশে 
তখন গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা । সমস্ত পাঠানেরা তখন আকবরের 
শত্ু । আকবরের এই অবস্থায় চিতোরের পূর্বপূরূষ মহারাণা সংগ্রাম 
সৎহের কথা মনে পড়ে। তাঁর আজীবন ফ্বগ্ন 'ছল উত্তর ভারতে 
হন্দ্ রাজ্য কায়েম করা। আজ তানি থাকলে এ-সুযো ছাড়তেন না । 

এবং শেষ অবস্থা কি দাঁড়াতো বলা যায় না। তবে এ-কথা অনায়াসেই 
বলা চলে যে, আকবরের বাদশাহ মষনদ একবার শেষ বারের মত 
নড়ে উ্জতো। িল্তু মহারাণা সংগ্রাম সংহের রাজত্বকালে উত্তর ভারতে 
হাত দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এছাড়াও গৃহ রাজনশীতর বেড়াজালে 
জাঁড়য়ে পড়ে 'তানি আর সোঁদকে মন দিতেও পারেনাঁন । মহারাণা সংগ্রাম 
1সৎহের মৃত্যুর পরে উদয় সিংহের ম.ত্যু পর্যস্ত এই দণর্ঘ ৫০ বছরে 
চিতোরে এমন কোন বীর্যবান, তেজস্বী ও যোম্ধা রাণার আবিভবি ঘটেনি, 
যান তামাম 1হন্দুস্তানের, একাধপাঁতি হতে পারেন। 

মহারাণা সংগ্রাম পিংহের প্রথম পুত ভোজরাজের (যান সাধিকা, 
কৃষ্ণ প্রোমকা, ভাক্ত সংগীত রচায়তা ও সংর শ্রন্টা মীরাবাঈ-এর স্বামণ ) 
অকালে যুদ্ধে মৃত্যু হয়। মহারাণা তাঁর এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর অত্যন্ত 
আশা পোষণ করতেন। কারণ তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও রাজনশাতির সঙ্গে 
ভোজরাজের চিন্তার অনেক মিল ছিল। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সত 

তামাম হিন্দস্তানে হিন্দ; রাজ্য প্রাতিষ্ঠার কথা ভোজরাজের মুখেও শোনা 
যেত। ভোজরাজ মীরাবাঈকে প্রায়ই একথা শোনাতেন। ভোজরাজ তাঁর 
পিতার মতই সর্বশ্ধর্ম-সমক্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মহারাণা সংগ্রাম 

সিংহের মত তিনিও জ্বানতেন যে, অন্ত দিয়ে রাজ) জয় করা যায় বটে কিল্তু 
রাজ্য শাসন করা চলে না। রাজ্য শাসন করতে খেলে লাখে সবরের 
সাধারণ মানুষের ভালবাসা ও সবর্ধর্ম সমন্বয়বাদ নীতি । যে নগতি 
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তাঁর পরবতাঁ কালে আকবর গ্রহণ করেছিলেন। এবং তামাম হন্দুস্তানে 
তাঁর বাদশাহ মসনদ কায়েম করোছিলেন । আকবরের কাল বংগ্রাম ?সংহের 
পরবতাঁ কাল। িল্তু সংগ্রাম সিৎহ এ-চন্তা অনেক আগেই করেছিলেন । 
ভোজরাজের অকাল মৃত্যু এবং গুহ রাজনীতির ঝড়ে তান সে চিন্তা কাজে 
লাগাতে পারেনান। ভোজরাজের মৃতু); মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সমস্ত 
রাজনৈতিক ভাবনার ওপর একটা প্রচন্ড আঘাত হেনোছল। যাইহোক 
ভোজরাজের মত্যুর পর পরবতাঁ রাণা পদের লড়াই চিতোরে গৃহ রাজনীতি 
ডেকো নয়ে এল | মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বুঝলেন যে, তামাম হন্দুন্তানের 
হিন্দ, রাজ্য প্রাতিত্ঠার [তান বে চিন্তা করোছিলেন, ভোজরাজের মতত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই তা সমাধি লাভ করেছে । এখন চিতোরকে ঠোকয়ে রাখাই অসম্ভব 
হয়ে পড়বে । কারণ তাঁর মৃত্যুর পর রাণা পদের লোভ গ্হ রাজনশীতিকে 
আরো ঘোরালো করে তুলবে । এব বাঁহঃশন্রুর আক্রমণকে চিতোরের যে 
কোন একপক্ষ স্বাগতঃ জানাবে । ফলে চিতোর টুকরো টকরো হয়ে যাবে। 
1কল্তু [তান উপায়হখন । এবং একপ্রকার উপায়হশন হয়ে তার "দ্বিতীয় পুত 

রত্ন সথহকে তার পরবতাঁ রাণা বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণায় 
আপৎকালাীন গৃহ রাজনীতি বন্ধ হল বটে তবে চিতোরে পরবত' কালের 
দদন দানা বাঁধতে লাগলো । ভোজরাজ বেচে থাকলে অবশ্য এই গুহ 

রাজনীতির সুযোগ আসতো না। মহারাণার জ্যে্ঠ পুত্র হিসেবে 1তাঁন 
স্বাভাঁখষিকভাবেই রাণা হতেন। 

মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মতত্যুর পর তাঁর পুত্র রত্ব সহ রাণা হলেন। 
শাহ রাজনগতি আপাততঃ থামলো বটে তবে মহারাণার অন্যান্য রাণীরাও 
তাঁদের নিজেদের পুতকে রাণা করবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন । মহারাণা 

থগ্রাম সিংহের তিন রাণী 'ছল। বড় রাণীর পনর ভোজরাজ। মেজ 
রাণণর পাত্র রত্ব সিখ্হ এবং ছোট রাণীর পত্র বিক্রমাদত্য ও উদয় 1সংহ 
€ মহারাণা প্রতাপ 'সংহের পিতা )।' 

যাইহোক রত সিংহের তেজ, বিক্ূণ, বীরত্ব, দেশপ্রেম এসবই ছিল । কচ্তু 
বেশী দিন রাজত্ব করবার সুযোগ পানান। তারও অকালে মূত্যু হয়। 
তারপর তাঁর ভাই বিক্রমাদত্য চিতোরের রাণা হন। তিনি এককথায় রাণা 
শের অযোগ। বলা যায় । ভান তাঁর বড় ভাই ভোজরাজের ন্ত্রী মীরাবাঈ- 

এর প্রাত (বিধবা ) অকথ্য অত]াচার ও আঁবচার করোছিলেন । যার ফলে 
মীরাবাঈকে চিতোর ছেড়ে ব.ঞ্দাবনে চলে যেতে হয়। মীরাবাঈ-এর চিস্তা- 
ভাবনার সঙ্গে বিক্রমাদত্যের চিস্তা-ভাবনার মূলেই কোন মিল ছিল না। 
মরাধাঈ ছিলেন সাধিকা, কৃষ্প্রেমিকা, সংগত রচায়তা ও সংরেশ্রদ্টা । 
তান বৈষ্বী। 'চিতোরে বৈফধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভের জন্যে 
আজাবন চেষ্টা কয়ে গেছেন। চিতোরে বৈষব ধর্মের তিনি প্রবক্তা । তাঁর 
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সময়েই চিভোরে সমস্ত বৈফব-মণন্দির তৈরণ হয়। মহারাণা সংগ্রাম লিংহের 
এবং ভোজরাজের মত সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়বাদে মীরাবাঈও বিশ্বাসী ছিলেন । 
পিতা এব পযূত্র দু'জনেই মীরাবাঈ-এর কৃষ্প্রেমের পঙ্ঠেপোষকতা করে 
গেছেন । 

কিন্তু বিক্লমাঁদত্য ছিলেন শান্ত । শাক্তর উপাসক। (চিতোরের 
রাণারা সকলেই শান্ত ছিলেন । কিল্তু তা সত্ত্বেও মহারাণা সংগ্রাম পিংহ 
ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পূত্র ভোজরাজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে 
মীরাবাঈকে প্রভূত সাহায্য ও নহষোগীতা করেছিলেন )। রাণা 
বিক্রমাদত্যের সঙ্গে মীরাবাঈ-এর মূল আদর্শের সৎঘাতের সূত্রপাত এইখান 
থেকেই । পরবতর্ কালে সে সংঘাতের আরো প্রস্সার লাভ ঘটে এব অত্যন্ত 
[তিক্ততার মধ্যে সে ববাদের যবনিকাপাত হয় । তখন মীরাবাঈ তাঁর সাধনার 
স্হান হিসেবে বৃন্দাবনকেই বেছে নেন এবং সেখানেই চলে আসেন । 

বক্রমাদত্োর অযোগ্যতার সযোগথ নেন পৃথিবরাজের জারজপনর 
বনবশর। তান বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করে নিজেকে রাণা বলে ঘোষণা 

করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালও বেশশীদন নয়। চিতোরের সামন্ত, 
সর্দার ও মন্ত্রী-পারদ বনবীরকে সরিয়ে বিক্রমাদিত্যের ছোট ভাই 
উদনয়াসংহকে রাণা করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আরাম-বিলাসাঁ ও ভোগণ । 
বীরত্ব, তেজ, যঘ্ধের কলা-কৌশল ও রাজ্যরক্ষার দাঁয়ত্ব পালনে আগ্রহণ 
1ছলেন না। ওাঁদকে আকবর দিল্লীর মসনদে । তিনি অতণব চতুর, শান্তমান, 
বুদ্ধিমান এবং রাজনীতিতে কলাকুশল' । আকবর মসনদে বসেই রাজ্যের 
সমস্ত বিশঙ্খলা ও গোলমাল থামিয়ে একটা সুন্দর শাসন-ব্যবস্থা চাল, 
করলেন। পাঠানেরা তখনো তাঁর 'ববৃদ্ধে। তিনি দেখলেন যে, এই 
পাঠানদের শায়েস্তা করতে গেলে বীর রাজপুতকে আগে হাতে আনা দরকার । 
সেই কারণে তান গোপনে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের রাণাদের প্রলোভনের 
মাধ্যমে নজের দলে টানতে লাগলেন । এবং অনেকের দ্যাহতাকে বিবাহ 
করে নিজে আত্মীয়তা সনে আবম্ধ হলেন । এরপর তিনি রাজ্য বিস্তারে 
মন দিলেন । পাঠানেরা তখন অনেক অংশে দুর্বল হয়ে এসেছে । উদয়াসহহ 
এ-সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি এসব দেখেও দেখলেন না। 
এ-সব রাজনীতিতে মাথাও ঘামালেন না। ফলে তাঁকে মূল্য দিতে হল 
অনেক । আকবর নানাভাবে তাঁর শান্ত বষ্ধি করে শেষে একদিন চিতোর 
আক্রমণ করে বসলেন । 

যুজ্ধ আরম্ভ হল। কিল্তু উদয় সিংহ আকবরের যশ্খের প্রন্তযাত 
দেখে হতবাক হয়ে আরাবল্লীর স্কট 'গিরিগূহায় পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা 
করলেন। তান সরুূতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ বৃজ্ধে তাঁর পরাজয় 
আনবার্যধ। উদয় সিংহ পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচালেন বটে কিন্তু 
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চিতোরের অনেক বড় বড় বীর চিতোর রঙ্ষায় এগিয়ে এলেন । চিতোরের 
যান মহারাণা ?তাঁন রাণাকুলের প্রাতানাঁধ। এবং তাঁর হ;কুমই শেষ হূকুম। 
তান ছাড়া তাঁর বংশের আর সকলেই মেবারের সর্দার । অবশ্য রাণাকুলের 
সদরি ও মেবারের সদারের মধ্যে মান-মযাঁদার অনেক পার্থকা । চণ্ড এমন 
একজন রাণাকুলের সদরি। তাঁর অনেক প্র এবং পৌন্র 'ছিল। কয়েক 
পুরুষের মধ্যেই চগ্ডের বংশ বেশ বড় হয়ে পড়ে। এবৎ কয়েক শাখায় 

ভাগ হয়ে যায়। চশ্ডের বংশের সকল শাখার নাম ছল “চন্দ্রাবং'* | 
এই সময় অনেক চম্দ্রাবং বীর 'চতোর রক্ষার জন্যে যুঞ্ধ করেন । 

রাঠোর বীর জয়মল প্রধান সেনাপাঁতি। তাঁর সঙ্গে শালম্রার সদারি 
সাঁহদাস কৈলোয়ার সরি পত্র এরাও আছেন । আর মাদোরয়ার সদরি 

রাব্দুদা। এই তিন জন বড় বাঁর নিজেদের দলবল নিয়ে চিতোর রক্ষার 
জন্যে এগিয়ে এলেন । কিন্তু য্ম্ধে জয়মলের আকাঞ্মক মৃত্যুতে 
রাজপ্তদের সমস্ত আশা-উৎসাহ সব শেষ হয়ে গেল। জয়মলের স্হান 
[নিতে পারে চতোরে আর এমন কেহ ছিল না। 'চতোর আকবরের হাতে 
চলে গেল। অবশ্য এই চিতোর গড় হাতে পেতে আকবরকেও অনেক 

পারশ্রম করতে হয়োছিল। চিতোর গড়ের সৈন্য সামস্তেরা দাঁঘশদন 
আকবরের বিরদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়োছিল । 

. চিতোর গেল। আরাবল্লী পর্বতের মধ্যে যে পাহাড়-পর্বতে এবৎ 
জঙ্গল অণ্চলে হারীতের আশ্রমে বাস্পারাওল সাধনা করোছলেন, উদয় সিংহ 
সেই অগ্চলের দিকে চলে আসেন । পাহাড়-পর্বতে ঘেরা সে অণুলে কোন 
শত; সহজে প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে একাঁট ছোট উপতাকার মধ্যে 

উদয় সিংহ একটা বড় 'দঘী কাটান। তার নাম দেন “উদয় সাগর । এই 
উদয় সাগরের কাছেই একটা পাহাড়ের ওপর তান 'নজের বাসস্হান গড়ে 

তোলেন। সেই বাসভূমির নাম “নচৌকি'। তান এখানেই বাস করতে 
থাকেন। এরপর চিতোর দ;ভাগ হয়ে যায়। 1চতোরের সমস্ত সমতল 
ভূমি আকবরের দখলে আসে এবৎ পার্বত্য ভবম থাকে উদয় সংহের 

দখলে। চিতোর গড়ের যুদ্ধে যাঁরা মারা যানান এবং আকবরের অধানতা 
স্বীকার করতে রাজী নন, এমন বহু সদর উদয় সিংহের সন্ধান পেয়ে তাঁর 
কাছে আসেন এবং উদয় সাগরের পাড়ে 'ন চৌকির" কাছে নিজেদের বাসচ্হান 
নিমণি করেন। চিতোরের সমতল ভূমি থেকে অনেক সদরি এব প্রজা 
সেখানে চলে আসার ফলে এঁ উদয় সাগরের পাড়ে আবার এক নতুন নগরের 
পত্তন হয়। নাম উদয়প্র। উদয় সিংহ আবার নতুন করে উদয়পুরেই 
নিজের রাজধানী হ্থাপন করেন। দুর্থম পাহাড়-পবণত, বন-জঙ্গল, গ্হা 
ও জলম্রোত ভেদ করে উদয়প্রে আসা কোন শত্রুর পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল 
না। আকবর আপাততঃ সে চেষ্টা করলেনও না। মেবার দুভাগ হয়ে 
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গেল। 'চিতোরের ভাগ আকবরের দখলে রইলো । এবং উদয়প:ুর উদয়ের 
শাসনে । শেষের ভাগে পাহাড়-পর্বতই বেশ । কিন্তু তাহলেও 
মেবারের কিছ; অংশে রাণাদের আধিপত্য রইল । রাণারা কোনপ্রকারে 
[টিকে রইলেন । এবং পুনরায় শাক্ত সণয়ের মাধ্যমে আবার লপ্ত গৌরব 
ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন । এই য:ঘ্ধের পর উদয় 'সংহ বার বার 
চিতোর ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন । িল্তু সক্ষম হননি। উদয়পূরে 
8৫ বছর রাজত্ব করবার পর উদয়াসংহের মতুযু হয় । উদয়াঁসংহের ' অনেক 
রাণশ এবং পুত ছল। জোচ্ঠ পত্র প্রতাপ । অপর তিন পত্রের মাম শক্ত, 
সাগরজণ এবং জগমল। 

তখন সারা রাজ্যের 'হন্দুরাজ্যের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, রাণা মারা গেলে 
বড় ছেলে রাণা হবে। এমন একটা নিয়ম তাঁরা মেনে চলতেন রাজ্োর 
যুদ্ধ, বিগ্রহ এবং গোলমাল এড়াবার জন্যে। এই নিয়মে বাঁধা না থাকলে 
রাণার মৃত্যুর পর ভাইদের মধ্যে গোলমাল লাখে । যাচ্ধ বিগ্রহ হয়। 
শেষে যে ভাইয়ের বল বেশী সে আর সব ভাইকে হারিয়ে নিজেকে রাণা 
বলে ঘোষণা করে । এমন কি তার অন্যান্য ভাইকে হতাও করতে পারে। 
দেই কারণে চিতোর গড়ের রাণারা দীর্ঘকাল একটানা রাজত্ব করতে সক্ষম 
হয়েছেন। কিন্তু মোগল বাদশাহদের মধ্যে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম না থাকায় 
এক বাদশাহের মৃত্যুর পরেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে তুমূল লড়াই আসন হয়ে 
পড়ে। এবৎ যাঁর শীস্ত বেশ 'তাঁন বাদশাহ হয়ে বসেন । ওরঙ্গজেবের 
রাজত্বকালই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

কিন্তু মৃত্যুর অগ্ে উদয় সিংহ সে িরাচারত প্রথা না মেনে তাঁর ছোট 
স্ত্রীর পুত্র জগ্মলকে উদয়পুরের রাণা করে যান। কাঁথত আছে যে, তিনি 
তাঁর ছোট স্ত্রীকে বেশী ভাল বাসতেন ৷ এবং স্তর অনুরোধ রাখতেই তাঁর 
এই কাজ। 

জগমল [সংহাসনে বসলেন । প্রতাপ সংহ কিছ; বললেন না। কিন্তু 
উদয় প্রের সদরি. সামন্ত এব প্রজারা এটা পছন্দ করেনান। তাঁরা এ- 
কাজকে রাজ্যের অমঙ্গল বলে মনে করলেন । এব প্রতাপকে সিংহাসনে 
বসাবার চেষ্টা করতে লাগলেন । তাঁরা সকলে গোপনে সভা করলেন এবৎ 
স্থর সিম্ধাস্ত নিয়ে একাঁদন জগ্মমলের দরবারে এসে হাজির হলেন ৷ সঙ্গে 
রইলেন চন্দ্রাবং সদরি, রাবকৃ্ক এবৎ শোন থর; সদরি। এরা ছিলেন 
সদররিদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানশয় এবং শাক্তমান'। রাজ্য চালাতে গেলে 
এদের সহযোগীতা অপাঁরহার্য। এপরা দরবারে গিয়ে জগমলকে সোজা সমাজ 
সিংহাসন ছেড়ে দিতে বললেন । জগমলও বুঝলেন যে, এদের সামনে বল 

দোখয়ে বা শাসনের কথা বলে কোন ফল হবে না। [তান সিংহাসন ছেড়ে 
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দিলেন । তথন সদাঁরেরা প্রতাপ সিধ্হকে রাণা বলে আঁভবাদন জানিয়ে 
সিংহাসনে বসালেন । এবৎ রাজ্য শাসনে সহযোগণতা করতে লাগলেন । 

চিতোরের সদারেরা ধর্ম ও ন্যায়ের বিধানকে মেনে চলতেন এবং বড় করে 
দেখতেন। সেই কারত্ইে এক সময় মেবারের গৌরব ভারতের গৌরব 'ছিল। 

প্রতাপ রাণা হলেন । এদকে আকবর উদয় সিংহের রাজত্ব কালের মধ্যেই 
অন্যান্য রাজপুত রাণাদের হাত করে ফেলোছলেন। একথা আগেই বলা 
হয়েছে । তান 'চিতোর পেলেন । কিন্তু উদর 'সিংহকে পেলেন না। 
উদয় 'সংহ এমন চ্হানে চলে 'শিয়ৌোছলেন যে, তাঁকে ধরা অসম্ভব । 
আপাততঃ আকবর এীদকে আর হাত বাড়ালেন না । চেম্টাও করলেন না। 

অম্বর বা জয়পুরের রাজা বিহারীমল আর তাঁর পুর ভগ্ববান দাস প্রথম 
থেকেই আকবরের পক্ষে যোখদান করেন। বিহারীমলের এক কন্যাকেও 
আকবর 'ববাহ করেছিলেন । মোগল হারেমে হিন্দ; কন্যা নিয়ে আসবার 
প্রথা আকবরই প্রথম চাল; করেন। রাজনোঁতিক কারণে তান রাজপ্তদের 
আপন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন । এবংতাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করতে 
লাগলেন । তাঁর অনত রাজপুতদের [বশ্বাস করে 'দিল্লার দরবারে ভাল 
ভাল পদও 'দিতে লাগধলেন। এবং আত্মীয়তা পাতাবার জম্যে বিবাহও 
করতে লাগলেন। আকবরের ধারণা ছিল রাজপন্তেরা জাতিতে আর্য । 
এরা প্রাচীন সূর্য এবৎ চন্দ্রবৎশ থেকে উদ্ভূত । মহাভারতের ভীম, অজদন, 
কৃষ্ণ, বলরাম এবং রামায়ণের রাম-লক্ষ7ণের রক্ত এদের দেহে প্রবহমান । 
এদের ধম” আচার, নিয়ম ভারতের গৌরব ! 

আকবর ছিলেন তুকণ বংশীয় । জাতিতে ম্যেচ্ছ। তান জানতেন যে, 
[হন্দ;রা তাঁদের মেণচ্ছ ও অপাঁষন্র মনে করে ৷ সতরাৎ এই রাজপুত কন্যাদের 
সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আসতে পারলে তাঁর বংশের প্লানিও 'কিছনটা কমে যাবে। 
সেই কারণেই তাঁর এই বৈবাহক আত্মীয়তার প্রচেষ্টা এবং শেষে সফলতা 
লাভ। প্রথমে রাজপ্ত হিন্দুরা কন্যাদানে আপাত্ত তুলোছিলেন। কিন্তু 
পরে বখন দেখলেন যে, এই আত্মীয়তায় তাঁদের রাজ্য স্রক্ষিত এবং গৌরব 
বাড়বে তখন অনেকেই সাহস করে এ্রাণ্যয়ে আসতে লাগলেন । তাঁরা মনে 
করতে লাগলেন যে, এতবড় একটা শাক্তকে পাশে পাওয়া গৌরবের বস্তু । 
শেষে এ-আত্মীয়তা একটা সম্মানীয় কাজ হয়ে দাঁড়াল। 

চিতোর জয়ের কিছুকাল পরেই আকবর মারবার জয় করেন এবং পরে 
অন্বর । ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা অবস্হা বুঝে নিজেরাই বশ্যতা স্বীকার 
করে নিলেন । 

উদয় সিংহ অনায়াসেই আকবরের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে পারতেম। 
কিন্তু তান আজীবন 1নজের মান, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করেই দেহত্যাগ 
করেন । 
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মহারাণা প্রতাপ সিংহের তেজ, বিক্রম, বণরত্ব ইতিহাস প্রাসদ্ধ। “তান 
মোখলের কাছে মাথা নত করার চেয়ে মৃতু)কেও শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন ৷ তান 
বলতেন £ 'মেবার আমার মা । মাকে কলাঁঞকত করবার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় । 

প্রতাপের যেমন জেদ ছল যে, তান আকবরের বশ্যতা স্বীকার করবেন 
না। আকবরও তেমন জেদ ধরোছলেন যে, তাঁন যে ভাবেই হোক প্রতাপকে 
বশে আনবেনই । রাজস্হানে মেবারই সকলের বড় ॥। ও রাজ্যটাই যাঁদ তান 
নিজের হাতে না পেলেন তবে কিসের সাম্রাজয। কিসের প্রভূত, কিসের 
আঁধপত্য । সুতরাৎ তাঁর কাজ হল ছলে, বলে এবং কৌশলে প্রতাপকে 
পরাজিত করা। তান নানাভাবে গ্রতাপকে দমন করবার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। 

এদিকে সমস্ত আর্ধাবতে“ হিন্দুর কোন প্রভূত্ব নেই। মহারাণা সংগ্রাম 
সংহ আর্ধাবর্তে হিন্দুর প্রভুত্ব 'ফারয়ে আনতে চেয়োছলেন। সেই 
আর্ধাবর্তের 'হন্দ; রাজপতরাই এখন আকবরের হাতে ॥। এইসব 'হন্দুদের 
হাতে পেয়ে আকবর তাঁর বাদশাহ শান্ত দৃঢ় করে নিয়োছলেন। এখন 
এ-শান্তকে ভাঙ্গন ধরানো অসম্ভব । অম্বর, মারবার, বন্দ সকলেই 
মোখলের পক্ষে এবং তাঁরাও চান যে তাঁদের মত প্রতাপও বশ্যতা স্বীকার 
করূক। 

প্রতাপের শন শুধু বাইরেই নয় ঘরেও । প্রতাপের এক ভাই সাগরজণীকে 
আকবর বড় পদ 'দয়ে দরবারে [নিয়ে গেছেন। সাগ্বরজশ শেষে মুশলমানও 
হয়েছিলেন । প্রতাপের আরেক ভাই শন্ত তাঁনও শেষে আকবরের দলে যোগ 
দিয়েছিলেন । 

এত গুরুতর অবস্হার মধ্যেও প্রতাপ সিংহ ভেঙ্গে পড়েনান। তান 
আশাবাদী । মেবারের অর্ধেক গিয়েছে । স্বয়ৎ আকবর শঘ্;। প্রায় 
সমস্ত রাজপূত রাজারাও তাঁর বিপক্ষে । নিজের ভাই সাগ্রজন এবং শন্ত 
পিৎহ তাঁরাও শন্রপক্ষে । কিন্তু প্রতাপ দমলেন না। ?তাঁন তাঁর মনের 
দঢ়তা আর সংকল্প আরো বাড়ালেন। [তান সংকজ্প করলেন যে, এই 
পাহাড়-জঙ্গলে ভরা অর্ধেক মেবারের বলেই তিনি আকবরের বিরুণ্ধে 
লড়বেন। নজের মান, কুল রাখবেন । তব; তুকণদের কাছে মাথা নত 
করবেন না । তুকণঈদের করুণায় সুখ, সম্পদ ও ভোগের আশা মনে স্হান দেবেন 
না। [তিনি নিজের রাঞ্জের শাসনব্যবস্হা আরো সুদ, করলেন । প্রজাদের 
'সঙ্গে ভাল ব্যবহারে তাঁদের মন জয় করে কাজে লাগাবার চেম্টা করতে 

লাগলেন । দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধে উদ্বঃগ্ধ করবার চেম্টা করতে 
লাগলেন । তাঁর রাজ্য ছোট। জনবল অজ্প। তব:ও এ'দের 'নয্লেই আবার 
জড়বার জন্যে তৈরী হতে লাখলেন। তানি উদর়পূর, কমলমণর, গ্োশস্ডা 
প্রভঁত যে লব পাহাড় দূর্থ তাঁর আঁধকারে ছিল, লেইসধ দবর্থকে আরো 
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সূরাক্ষত করলেন এবং সাধারণ মান;ষকে সেনাদলে ভার্ত করে যংত্ধাবদ্যা 
শেখাতে লাগলেন । মেবারের সমতল ভীম প্রায় সব আকবরের হাতে । 
প্রতাপ সংহ আদেশ দিলেন, মেবারের যাঁরা খাঁটি প্রজা, রাৎার শাসন যাঁরা 
চান, দেশের এই দঁদনে মঙ্গল যাঁরা চান, স্বদেশের 'বদ্রোহণ যাঁরা নন, তাঁরা 
সমতল ভাযাম ছেড়ে এই পাহাড় অণুলে চলে আসবেন। 

রাণার এই আদেশ অনেকে যেমন পালন করলেন কিছুলোক অমান্য 
করতেও কুণ্ঠাঝোধ করলেন না । প্রতাপ 1সতহ স্মাবধামত তাঁদের রাজদ্রোহশ 
বলে শাস্তি দিতে লাগলেন । আকবর যাতে চিতোরের সমতল ভূমির 
শাসনব্যবস্হা সদ্ঢ় করতে না পারেন সেই জন্যে রাণা প্রতাপ মাঝে মাঝে 
সৈন্য নিয়ে সতল ভূমির গ্রামশ্বলোকে লশ্ডভণ্ড করে দিতে লাগলেন। 
অরাজকতা স:ষ্টি করবার চেম্টা করতে লাগ্বলেন । এইভাবে তান তাঁর দল 
বল বাড়াতে লাগলেন । বেশ কিছ; বছর এইভাবেই কাটলো । 

মানাসৎ্হ তখন জয়পূরের রাজা । বহারীমল ও ভগবান দাসের মতত্য 
হয়েছে । ভগ্ববান দাসের ভাইপো মানীসংহ সেই কারণেই জয়পরের মসনদে । 
বিহারীলালের কন্যা এবং ভগবান দাসের ভগ্ন*কে আকবর বিবাহ করেন। 

সংতরাং আকবর মানাসংহের পিসেমশাই। আকবরের যে যোধপুরশ বেগম 
ছিল সোঁলম তাঁরই ছেলে । সোৌঁলমের সঙ্গে আকবর মানাঁসংহের এক ভগ্নধর 
ীববাহ দেন। বাদশাহী পাঁরবারের সঙ্গে জয়পুরী পাঁরবারের বড় ঘন 
কুটযাম্বতার সম্পর্ক । মান সিংহের মান আদর এবং পদমযাাদাও মোগল 
দরবারে বেশী । 

মান সিংহের শান্ত বথেন্ট ! তান আকবরের সবচেয়ে বড় সেনাপাঁত। 
রাজ্য শাসনের ব্দাম্ধতেও মান সিৎহ কম ছিলেন না । দরের যে প্রদেশে বেশী 
গোলমাল হত আকবর মান সংহকে সেখানেই শাসনকতাঁ করে পাঠাতেন। 

মান সিংহও সহজেই সব গোলমাল দুর করে সেই প্রদেশ বশে এনে ফেলতেন। 
আমাদের এই বাংলাতে তখন পাঠান রাজার রাজত্ব । মান 'সিংহ-ই 

পাঠানদের দূর করে বাথলায় মোগল বাদশাহ কায়েম করেন। মান সিথহ 
অনেক দন বাথলার শাসনকতাঁও ছিলেন। মান-সংহের বলে আকবরের বল 
অনেক বদ্ধ পেয়েছিল। মান িৎহকে পেয়োছলেন বলেই আকবর এত 
সহজে তাঁর বাদশাহ মসনদ গড়তে পেরোছিলেন । মান সিংহের যোগ্যতা 
বএঝে' মন বুঝে আকবর তাঁর হাতে বড় বড় কাজের, বড় বড় যুদ্ধের সৈন্য 
পাঁরচালনার ভার দতেন । মান সংহও সেই বি*্বাস রেখে আজাবন সকল 
শাক্ত দিয়ে আকবরের জন্যে লড়েছিলেন এবং তাঁকে বড় করে তুলোছলেন। 

আকবর মাননষ চিনতেন । যোগ্য লোক পেলে, বিশ্বাসী লোক পেলে, 
তান জাতি-ধর্মের বিচার করতেন না। তাঁর কাছে হিন্দ্ ছিল না। মৃশল- 
মান ছিল না। ভাল লোক দেখলে তাঁকে যাচাই করে নিয়ে, তাঁর যোখাতা 
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অনুসারে পদমর্যাদা দিতেন । মান সিংহ হিন্দ7, সেই হিন্দ্কে দিয়েই তামাম 
[হন্দ,স্তানে তাঁন তাঁর বাদশাহ মসনদ পাকা করে নিয়োছলেন । মান সহ 
রাজপ্ত । সেই রাজপুতকে দিয়েই তান আরেক রাজপুত রাণা প্রতাপকে 
পরাস্ত করবার জন্যে বার বার চেষ্টা চালিয়েছেন । তখন 'হন্দুই 1হন্দুর 
শত্রুতা করেছে বেশী । হন্দ; তেমন করে এদেশে হিন্দুর পাশে বুক বেধে 
দাঁড়ায়ান কখনও । সেই কারণে ব্াদ্ধতে আর শাক্ততে এত বড় হয়েও 
এদেশের হিন্দ;কে, বদেশশ পাঠান এবং মোগলের অধাঁন হতে হয়েছে । 
সংখ্যায় অল্প হয়েও পাঠান-মোথলেরা হন্দকে অধানে রাখতে 
পেরেছে। 

এই মান সংহ একবার মেবারের আতাথ হয়ে এলেন । কোথাও যাদ্ধ 

করে তান দিল্লীতে ফিরাছলেন। মেবারের মধ্য দয়ে পথ । উদয়প্রের 
কাছাকাছ এসে তিনি ভাবলেন একবার প্রতাপের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া 
যাক। প্রতাপকে তান সংবাদ পাঠালেন । প্রতাপ তখন কমলমীর দুর্গে । 

হ্যাদ পেয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন । মান সিংহ কমলমীরের দিকে গেলেন । 
শত্রু: হলেও আতাঁথ। প্রতাপ কমলমর থেকে উদয় সাগরে িয়ে মান 

1সংহকে অভার্থনা জানালেন। মান সিংহ খুবই ক্রাস্ত। ক্ষুধার্ত। উদয় 
সাগরের পাড়েই যাতে তান আহার করে বিশ্রাম করতে পারেন সেই ব্যবস্থাই 
করে দলেন । 

খাবার এল । মান 'সংহও এলেন । মান্র একখান আসন । মান সিংহ 
বললেন £ রাণা মহাশয় কোথায় ? 

প্রতাপের বড় ছেলে অমর [সহ সেখানে দাঁড়য়ে। তান বললেন £ 
[পতা অস:স্থ। 

মান [সিংহ বুঝলেন যে, প্রতাপের এটা চালাক । তান মোগলের ঘরে 

মেয়ে দিয়েছেন । মোগলের ঘর করেন। সেই কারণে প্রতাপ তাঁর সঙ্গে 
আহারে বসবেন না। তবুও তান প্রতাপকে একবার ডেকে আনতে অনুরোধ 

জানালেন । 
প্রতাপ এলেন । তান বললেন £ আপাঁন মোগলের ঘরে মেয়ে দিয়েছেন । 

মোগলের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন । সৃতরাৎ আম অপনার সঙ্গে আহারে 
বসতে পার না। 

মান সিংহ জবাব দিলেন £ আমার নাম মান সিংহ । শীঘ্রই আপনার 
গঙ্গে আবার আমার দেখা হবে । 

প্রতাপ বললেন £ য.দ্ধ ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে দেখা হালে আম 
খৃশি হব। 

মান সিংহ 'দিলীতে ফিরলেন । আকবর সব শৃনলেন। তায়পর ধদ্ধের 
প্রস্ভীত। হলাদঘাট। এতবড় যুদ্ব-সাজ আকবর আশে কখনও তৈরী 
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করেনান। সোঁলম গেনাপাঁত । লোলিমের সঙ্গে মান সিংহ, সাগরজীর পত্র 
মহাবং খাঁ । 

মাত্র ২২ হাজার সৈন্য নয়ে প্রতাপ হলাঁদঘাটের যুদ্ধে নামলেন । প্রতাপ 
জানতেন যে, দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধে্; থেকে গোরলা আক্রমণ ছাড়া এত 
অঙ্প সৈন্য নিয়ে অত বড় সৈন্য-সঙ্জাকে প্রাতহত করা অসম্ভব । এই পার 
কঞ্পনা অনুসারে তিনি কমলমণর ও উদয়পুরের কাছে ঘন পাহাড়-পর্বতের 
মধ্যে আত্মগোপন করে খোঁরলা যুদ্ধের প্রচ্ভুতি নলেন। আশপাশ সব খোল। 
জায়গা । আকবরের সৈন্যরা ধীরে ধীরে সেই খোলা জায়গায় এসে 
জমায়েত হলেন । 

এবারে যুদ্ধ । প্রতাপের সঙ্গে দলে দলে রাজপুত আর ভাল সৈনে!রা 
মোগলের ওপর এসে পড়তে লাগলো । প্রতাপ জানতেন যে, আকবর এত 
বলীয়ান হিন্দৃ-রাজপূতদের দ্বারা । শীহঞ্দ্রাই 'হল্দুদের বড় শত। 
রাজপূতরাই রাজপ্তদের স্বাধীনতা আজীবন 'বপন্ন করেছে। এরাই 
স্বদেশের এবং স্বজাতির শত্রু । তানি মান গসংহকে ধরবার জনে) জ্ঞানশন্য 
হয়ে ছ্টতে লাগলেন । কিন্তু মান ?সংহকে পাওয়া গেল না। চৈতক মার! 

গ্রেল। প্রতাপ আহত অবস্থায় পেছনের দুঙ্গে সরে এলেন । 

১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলাদঘাটের যুদ্ধ হয়। প্রতাপ ২২ হাজার সৈন্য নিয়ে 

যুদ্ধে নেমোছলেন । ১৪ হাজার প্রাণ দল । ৮ হাজার প্রাণরক্ষা পেল । 

প্রতাপ এরপর বার বার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। 'কল্তু মোগলের 
আক্রমণে এক এক করে তাঁর সমস্ত দহগ্ঘ আকবরের হাতে চলে গ্রেছে। তখন 
[তান রাজ্যহারা, সব“হারা হয়ে চৌন্দের 'নাবিড় পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে স্ত্রী 
পুত্র নিহে ঘুরে বেড়াতে লাগ্ধলেন। 

এইভাবে কয়েক বছর কাটলো । পরে ভখমাশা অনেক ধন, রত্ন নিয়ে 
প্রতাপকে সাহায্য করতে এঁগয়ে এলেন। প্রতাপ ভণগমাশাকে প্রধান মল্লীর 

পদে আঁভাঁসক্ত করেন । ভীমাশা রাণা প্রতাপের প্রধান মন্তজর পদে 
যোগ দেন ১৫৭৬-এ. ভি.তৈ। ভণমাশার পিতা রণথম্ভোর দুর্গের গভর্ণর 
ছিলেন। তখন উদয় সিংহের পিতা সংগ্রাম সিংহের রাজত্বকাল। ভামাশা 
মস্ত যোদ্ধা ছিলেন। আকবর তাঁকে অনেক সম্মান দিয়ে নিজের রাজ্যে 
সম্মানখয় আতাঁথ করে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভমাশা' সে প্রস্তাব 
প্রত্যাক্ষান করেন। চিতোর গড়ের প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে ভীমাশা'র 
প্রাসাদের ধবৎসস্তূপ তাঁর বীরত্বের সাক্ষী । ভণমাশা'কে তাঁর দানের জন্যে 
মেওয়ারের 4109 98100] ০01 20910 বলা হত। একসময় ভশমাশা" 

মেওয়ারের প্রধানমন্তরীও ছিলেন । হলদিঘাটের যদ্ধের অনেক কারের মধ্যে 
ভীমাশা'ও একজন । এমন একজন বাঁরকে পাশে পেয়ে এবং তাঁরই অর্থে 
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বলায়ান হয়ে আবার নতুন করে পর্ণ উদ্যমে প্রতাপ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত 
হতে লাগলেন । 

আবার য.দ্ধ। এই যদুদ্ধে প্রতাপ কমলমীর দুর্গ এবৎ উদয়পূর সহ ৩২টি 
দূর্গ উদ্ধার করেন। একমাত্র চিতোর ছাড়া মেওয়ারের সমস্তই প্রতাপের হাতে 
এল । 

এরপর আকবর প্রতাপের সঙ্গে আর যদ্ধ করতে চাইলেন না। প্রতাপও 

বুঝলেন যে, এই বয়সে তাঁর পক্ষে চিতোর উদ্ধার করা আর সম্ভব নয় । শরাঁরে 
বল নেই। আশা নেই । আয নেই। সংতরাৎ [তান চিতোরের আশা 
ত্যাগ করলেন ৷ উদয়পূরের পাশে পেশোলা হদের পাড়ে চিতোরের দিকে 
মুখ করে বসে থাকতেন । ক্রমে ক্রমে তাঁর শেষ দন ঘাঁনয়ে এল । 'তাঁন 
তাঁর বড় ছেলে অমর 'সি্হকে ডেকে বললেন £ রাণা কুলের মান-মাদা, 
মেবারের গৌরব রক্ষার ভার তোমার ওপর রইল । তুম একলিঙ্গের নামে, 
মা চতুর্ভূজার নামে, বাপ্পা সমরের নামে, হামীর-সঙ্গের নামে আমাকে স্পর্শ 
করে শপথ কর যে, তোমার শরীরে যে রক্ত আছে তাতে কোন কলগুক আনবে 
না। আমার শাঁসত মেবারে মোগলের প্রভুত্ব মেনে নেবে না। দেশের জন্যে 

আজাবন লড়াই করবে । দেশপ্রেমকে বড় করে দেখবে । এবং স্বজাতিকে 
রক্ষা করবে। 

অমর সিংহ পিতার আজ্ঞা অন;সারে শপথ 'ানলেন ৷ প্রতাপ সিংহ দেহ 
রাখলেন ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে । 

প্রতাপের পর স্বাভাবিকভাবেই অমর দিংহ রাণা হলেন । অমর সৎহের 
তেজ, 'বন্রুম, বীরত্ব তাঁর পিতার চেয়ে কিছ? কম ছিল না। য:দ্ধনীতও তাঁর 
বেশ ভালই জানা ছিল। 'পতার সব গ?ণই [তান আয়ত্ব করোছিলেন । 'কচ্তু 
তাঁর আমলে কোন দ্ধ বগ্রহ ছল না। আকবরও আরাবল্লা অঞ্চল দখলে 
তেমন ইচ্ছক ছিলেন না। অকারণ শান্ত ক্ষযা। ফলে দীর্ঘাদন কোন 
যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকার অমর সিংহ অত্যন্ত আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । 

এইভাবে প্রায় ১২ বছর কাটলো । এত দীর্ঘকাল 'বলাস-ভোগ মেবারের 
পূর্বের কোন রাণার পক্ষেই সম্ভব হয়ান। অবশ্য এর জনে) পরবতী 
জীবনে তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। 

অমর সংহের রাণা হবার আট বছর পর আকবরের মৃত্যু হয়। সোলম 
জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে বাদশাহ হন। প্রথমাদকে ?নজের রাজ্যের শাসন-ব্যবস্হা 
পাকা করতে তান ব্যন্ত ছিলেন । পরে সুযোগ বুঝে মেধার আক্রমণ করেন। 
দ্ীর্ঘাদন আরাম-বলাসে থা ভাসিয়ে অমর সিংহের এখন আর য:দ্ধের কোন 
প্রকার ইচ্ছা ছিল না। 'কিল্তু রাজ্যের সমস্ত সদরি এবং মন্ত্র পরিষদ তাঁকে 
রাণা প্রতাপের শপথের কথা স্মরণ কারয়ে দিতে লাখালেন। 'যন্ধের জন্যে 
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প্রস্তুতি নেধার চাপ সৃষ্ট করতে লাগলেন । এবং শেষে তাঁকে যাচ্ছে 
নামালেন। 

প্রতাপ সিংহের মত অমর সিংহেরও তেজস্বশতা, বীরত্ব বা বিক্লম কিছু 
কম ছিল না। পিতার মত বুদ্ধনশীতও তাঁর বেশ ভালই জানা ছিল। সে 
কথা আগেই বলা হয়েছে । সে যুদ্ধে তান জাহাঙ্গীরকে পরাস্ত করে 

সগ্বৌরবে নিজের রাজ্যে ফরে আসেন । পিতার শপথের কথা স্মরণ করে 
[তান মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করেন। 

এই যুদ্ধে পরাঁজত হয়ে জাহাঙ্গীর কিন্তু একটও ভাবিত হলেন না। 
ভাবলেন য:দ্ধের প্রস্তুতি আরো ভাল হওয়া দরকার । এই মাত । তান বেশ 

কিছুদিন চুপচাপ থাকলেন । পরে সুযোগ বঝে আবার চিতোরের পাবত্য 
অঞ্চল আক্রমণ করলেন । কিন্তু এবারেও পরাজয় । এবং বাচন্র এই যে, এর 
পরবতাঁ যুদ্ধেও তান পরাজিত হয়েছিলেন । তখন জাহাঙ্গীর ভাবিত না 
হয়ে পারলেন না । জাহাঙ্গীরের অস্বাবধা আর কছুই নয়। আরাবল্লশর 
পার্বত্য অঞ্চল ৷ গ্রভশীর অরণ্যানশ । [বিপদ-সগ্কুল এবৎ সঙ্কীর্ণ পথ-ঘাট 

আর নদ-নদী । সৈন্য নিয়ে এগয়ে যাওয়া অসম্ভব ॥ অথবা এগিয়ে গেলে 
আর ফিরে আসবার পথ পাবার স্হরতা কিছ; নেই । কারণ এ সব অঞুলের 
পথঘাট তাঁদের জানা নেই। ওাঁদকে অমর সিংহের সমস্ত সৈন্যেরা অতকিতি 
আন্রমণে আদ্িতীয় । গোরলা যুদ্ধে অভ্যস্হ । এইসব অসনীবধাই জাহাঙ্গীরের 
পরাজয়ের মূল কারণ । নতুবা জাহাঙ্গীরের প্রাতদ্বন্্ব এবৎ অসংখ্য সৈন্যকে 
প্রাতহত করা অমর সিংহের পক্ষে অসম্ভব 'ছিল । জাহাঙ্গীর এইভাবে ১৭টা 
যদ্ধে অমর 1সংহের কাছে পরাজত হন । অমর 'ঁসংহ প্রতিবারই তাঁর পিতার 
শপথ স্মরণ করে নিজের রাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বজা তিকে রক্ষা করেন । 'কিল্তু 
ধরে ধীরে সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে এল । ধনবল, জনবল সব ফরয়ে এল । 
কোষাগ্রার শূন্য । রাজ্যের মানুষ শন্য। যহদ্ধের সমস্ত অস্ত্-শস্ত্ শুন্য। 
1কল্তু ওঁদকে মোগলের শান্ত অফুরন্ত। ধন, সম্পদ এবৎ অস্ত্র-শস্ত 
অফ;রম্ত। সমন্ত রাজ্যের রাণারা অনেক আগেই মোশ্বলের পক্ষে । অমর 
1সংহ ভেবে দেখলেন যে, এবারে বাঁদ জাহাঙ্গীর অতাঁকতে আক্রমণ করে বসে 
তবে তাঁর পঙ্গে নিজের রাজ্য রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না। কারণ দীর্ঘাদন 
যুদ্ধ চালাবার মত রসদ তাঁর আর নেই। সেই কারণে তান সাঁ্ধর সর্ত দিয়ে 
জাহাঙ্গশরের দরবারে দূত পাঠালেন । জাহাঙ্গীর প্রথমে এ প্রস্তাব বিশ্বাস 
করেনান। ভেবেছিলেন এ-সর্ত-পন্ন অমর সিংহের লেখা নয় । কোন নকল 
পত্র । পরে খেশজ নিয়ে জানলেন যে, এ-পত্র চ্বয়ৎ অমর সিংহের স্বহঙ্ত 
রাঁচত। পন্রে অমর সিংহ জানিয়েছিলেন ফে' তাঁর পঙ্গে যদদ্ধ চালানো আর 
সম্ভব নয়। তিনি বাদশাহের অধশনতা মেনে নিতে রাজী । তবে শারীরিক 
অসুবিধার জন্যে দরবারে আসতে পারবেন না । তাঁর পুত্র কর্ণ বাদশাহ 



৬২ চিতোর গড় 

দরবারে হাঁজর থাকবেন ৷ সাধ পত্র লেখা হল। তাতে সর্ত থাকলো যে 

রাণা হবার আগে মেবারের যুবরাজ বাদশাহ দরবারে প্রয়োজন মত যাবেন। 
থাকবেন । কিন্তু রাণা হবার পর তাঁকে আর মোগল দরবারে যেতে হবে না। 
মেবারের রাণা কখনও মোগল দরবারে ওমরাহের আসনে বসবেন না। এ-সর্ত 

1চতোরের বীরতের নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হল। 
এরপর অমর সিংহ আর বেশী দন জশীবত ছিলেন না। তানি উদয়- 

পরের বাইরে পাহাড়ের ওপরে উদয় সিংহের পূর্বের সেই 'ন চৌকির 
প্রাসাদে নিজনে দীন ভাবে কাটাতেম। সেথানেই তাঁর মততযু হয়। মনত্যুর 
আগ্ে তাঁন পনত্রকে ডেকে মেবারের গৌরবময় উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা 
মরণ কাঁরয়ে দয়ে বলোৌছলেন £ আমি আমার পিতার কাছ থেকে স্বাধীন 
মেবার পেয়োছলাম। 'চিতোর উদ্ধার আমার পিতার স্বপ্ন ছিল। তান 
সে স্বপ্নের রুপ 'দিয়ে যেতে পারেননি একথা সত্য। কিন্তু মেবারের পার্বত্য 
অণু আজীবন তাঁর দখলে ছিল । পিতার কাছে আমার শপথ ছল, আম 
আজীবন মাথা তুলে বেচে থাকবো ॥ কারো কাছে পরাজয় স্বণকার করবো 
না। মেবারের পার্বত্য অণলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আজীবন লড়াই 
করবো । এবং স্বজাতিকে রক্ষা করবো । তুমি জানো আম জীবনে ১৭ 
বার লড়াই করে আমার পিতার শপথ রক্ষা করোছ। এবং জয়ী হয়োছ। 
৩২টা দৃর্ঘ আম আমার আঁধকারেও এনোছলাম। কিন্তু তারপর ক্রমাগত 
যুদ্ধে আমার রাজ্যের ধনবল। অর্থবল এবং লোকবল গেল ফ্যারয়ে । দীর্ঘ- 
কাল যুদ্ধ চালানো আমার পক্ষে আর সম্ভব হল না। সেই কারণেই 
জীবনের শেষে এসে সান্ধি পতে স্বাক্ষর করতে হল। আগ আমার পিতার 
কাছ থেকে যে স্বাধীন মেবার পেয়োছিলাম, আজ আমার সেই মাতৃভতীমলন 
পায়ে শৃঙ্খল পাঁরয়ে তোমার হাতে তুলে দলাম। যাবার আগে শুধ্ 
আশাবদিই কার যে তুম যেন দে শ.্খল মোচন করতে পার । মেবারের 
সে গোরব আবার আনতে পার । 

অমর [সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে কণ" রাধা হলেন । রাজপুতদের' 
জীবনে আর কোন যান্ধ নেই। পূর্বপুরুূষরা অনেক যুদ্খ করেছেন। 

এখন আর কোন যুদ্ধ নয়। শৃধ্ সাগ্ষিপত্র অনুযায়ী দিল্লশর দরবারে 
হাঁজর থাকা । তানি মেবারের পার্ধত্য অগুলের মহারাণা বটে তবে কোন 
স্বাধীনতা নেই। তাঁর জখবন এইভাবেই শেষ। তারপরে এলেন জগৎ' 

সিংহ এবং শেষে রাজ সিংহ । রাজ সিংহ শাজাহানের আমলেই রাণা। 
জাহাঙ্গীর এবং শাজাহান এই দুই রাণাকেই তালবাসতেন।* এবং ভাল 
চোখে দেখতেন । 

রাজপ,ত রাণারা অতাঁতে ণ্টীকাডোর' নামে একপ্রকার ব্রত পালন 

করতেন। এই ব্রতের নিয়ম ছিল রাণা আঁভযষেকের পরে রাজটশফা 
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ধারণ করে একদল সৈন্য নয়ে কাছের কোন দগ্গ জয় করে ফিরে আসবেন । 
অতাঁতে তাঁরা এ ব্লত কঠোরভাবে পালন করতেন। এবং যুদ্ধে জয়শ 

হয়ে ফরে আসতেন । কিন্তু শেষের দিকে রাখারা যখন দিল্লীর বাদশাহের 
অধীন তখন এ-ব্রত শুধুমাত্র একটা নিয়মে এসে দাঁড়য়েছিল। আসলে 
তাঁরা যান্রা করতেন ঠিকই 'কিল্তু কোন দুর্গ জয় হত না। 

1কল্তু রাজ সংহ অত্যন্ত তেজ পুরুষ ছিলেন । পূর্ব পুরুষদের তেজ, 
বীরত্ব, বিক্রম, এসব মোটামৃটিভাবে তিনি বংশের দাবীদার হিসেবেই 
পেয্পেছেলেন। সতরাৎ এই শাস্ত আঁভষেক তার ভাল লাগলো না। 'তাঁনি 
রাজটাীকা ধারণ করেই একদল সৈন্য নিয়ে কাছের একটা দূর্গ সাঁত্য সাঁত্যই 

দখল নিলেন। যে দর্ণ ছিল মোগন্ছের পারিপূর্ণ অধিকারে । 

শাজাহানের কাছে নাঁলশ গেল । তিনি খবর শুনে একট, হাসলেন 
মান্র। ভাবলেন ওটা একটা পাগলামী । বাদশাহী শাসন ঠিক রাখবার 
জন্যে আকবর যে সর্ধধ্ম সমন্বয়ের পথ দোঁখয়ে গিয়োছলেন তাঁর ছেলে 
এবং নাতি জাহাঙ্গীর ও শাজাহান আজণরন সেই পথ ধরেই চলোছিলেন। 
এ'রাও আকবরের মত হিন্দ; ও মুসলমানকে কোনপ্রকার ভিন্ন চোখে 
দেখতেন না। সেই কারণে বাদশাহীদের বড় সহায় ছিলেন রাজপুত । 
রাজপঃতদের এরা আজীবন খাতির করে এসেছেন এবৎ সম্মানের চোখে 
দেখেছেন । দিল্লীর বাদশাহেরা জানতেন যে" এখরা তেজ, বীর ও স্মীনপণ 
যোম্ধা। এদের হাতে রাখতে পারলে তামাম 'হন্দ্স্তান হাতে থাকবে। 
এদের দ:'জনের মাতাই 1ছলেন রাজপন্ত রমণী । সতরাৎ রাজপুতের 
রক্ত যেমন এ*দের শর'রে ছিল তেমন রাজপতদের ওপর রক্তের টানও 'ছিল। 

রাজপূত র।ণারাও এদের ভালবাসতেন । বিশ্বাস করতেন । িশ্বাস* 
সামন্ত যেমন রাজার ভাল চায়। প্রাণ দয়ে রাজার সেবা করে। রাজপুত 
রাণারাও তেমনই জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের মঙ্গল কামনা করতেন। সেবা 

করতেন। তখন রাজপনুতেরা এমন সহায় ছিলেন যে, দেশ ভরা হিন্দ? প্রজারা 
সুখেই "ছল । জাহাঙ্গীর এব শাজাহানের আমলে রাজ্যে কোনপ্রকার 
গোলমাল বা উৎপাত ছিল না। দেশ-ভরা শান্ত ছিল। কিন্তু শাজাহানের 
শেষ আমলে মসনদ নিয়ে আবার নতুন করে গোলমাল শহর; হল । ওরঙ্গজেব 
তাঁর অন্যান্য ভাইদের যৃণ্ধে পরাজিত করে এবং পিতাকে বন্দ করে নিজে 
বাদশাহ হলেন । সেটা ১৬৫৮ গ্রন্টাব্দ । 

আকবরের রাজত্বের ১০০ বছর পরে ওরঙ্গজেবের রাজত্ব কাল সর । 
এই ১০০ বছর তিন পুরুষ ধরে বাদশাহীদের যে সন্দর নিয়ম চালা ছিল, 
ওরঙ্গজেব তা একেবারে পালটে 'দলেন॥ তাপ খোঁড়া মুসলমান । 

গপতা-ীপতামহের মত সরল এবং উদার মন তাঁর ছিল না। তাঁর মা ছিলেন 
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তাতার-কন্যা । রাজপ্তদের ওপর যে রক্তের একটা টান সেটাও তাঁর ছিল 
না। বরং 'হল্দুদের ওপর বিদ্বেষের ভাবই ছিল তাঁর বেশ । তান কড়া 
মূসলমান আইনে রাজ্য শাসনই নিজের ধর্ম বলে মনে করলেন। যে 
রাজপ্তদের বলে আকবর বাদশাহশ মসনদ গড়েছিলেন, যে রাজপনতদের 
বলে জাহাঙ্গীর আর শাজাহান তাঁদের বাদশাহ শাসন অমন সংজ্দরভাবে 
রাখতে পেরো ছিলেন, সেই রাজপ;ত যাঁদ শন্র; হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাঁর বাদ্শাহী 
মসনদ ভেঙ্গে পড়তে পারে ওরঙ্গজেব এ-কথা মনেও করলেন না। তার 

একমান্র কারণ মহসলমান ধের প্রাত তাঁর গোঁড়ামী মনভাব এবং তীব্র হিন্দ; 
বদ্েষ। 

ফলে রাজ্যের সম্মিলিত হিম্দ-মহসলমান আলাদা হয়ে যেতে লাখলো । 
ম:সলমানেরা সন্মান বেশী পেতে লাগলো ॥ হিন্দ? ধর্মের ওপরও অত)চার 
আরম্ভ হল । এই অত্যাচারের চিহ আজো আছে । কাশীর 1বশ্বনাথ। 

[িবধবনাথের মান্দিরের গায়ে একটা মসাঁজদ আজো আছে । একটু লক্ষ্য 
করলেই দেখা যায় যে, একটা মাঁন্দরের মাথা ভেঙ্গে তার ওপরে মসাঁজদ গড়া 
হয়েছে । শোনা যায় ওরঙ্গজেব জোর করে বিশ্বনাথের সেই মান্দর ভেঙ্গে 
মসজিদ করোছলেন। 

ওরঙ্গজেবের আমলে দ'জন রাজপুত ওরঙ্গজেবের সেনাপাঁতি ছিলেন । 
একজন মারাবারের রাজা বশোবস্ত সথহ এবৎ অপরজন অম্বরের রাজা 
জয়াসতহ। এ-দ;টি রাজবংশ আকবরের সময় থেকেই মোখ্বল বাদশাহর 
বড় বল। দ;'জনেই তেজী এবং শান্তমান। ওরঙ্গজেব এদের খাতির 
করতে বাধ্য হতেন । কিন্তু বিশবাস করতেন না। কি হিন্দ; কি মুসলমান, 
কারো বড় বেশী শাক্ত দেখলে তান সহ্য করতে পারতেন না। তান স্বাস্তি 
না পেয়ে তাকে মারবার চেম্টা করতেন বা দূরে কোন কাঠন যম্ধে পাঠিয়ে 
দিতেন। যাতে সেখানে তার মুদ্ছ্যু হয়। ওরঙগজেবের সব চেয়ে বড় 
সেনাপাঁত ছিলেন মীরজুমূলা। এই মীরজ্মলার বলেই ওরঙ্গজেব তাঁর 
ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত করে 'নজে বাদশাহ হতে পেরোছলেন। তান 
মীরজুমূলাকে বড় ভয়ও করতেন। সেই কারণে তান তাঁকে আসাম জয় 
করবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন | সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ওঁরঙ্গজেব 

এ-সতবাদে খুবই আনাঁন্দত হয়োছেলেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি গিয়ে 
পড়েছিল যশোব্ত সিংহ এবৎ জয়াঁসংহের ওপরে । তাঁর ধারণা হয়েছিল 
যে, এদের সরাতে না পারলে তিনি ভালভাবে মুসলমানী আইন কায়েম করে 
ব্লাজ্য চালাতে পারছেন না। সেই জন্যে যশোবস্ত 'সংহকে 'তাঁন কাবুল 
জয়ে পাঠিয়োছলেন। সেখানে তাঁরও মৃত্যু হয়। যশোবজ্তের রাণীর 
গর্ভে তখন এক সন্তান ছিল। যশোবন্তের মত্যুর পর রাণী সব বুঝতে 
পেরে তাঁর পনত্রকে রাণা রাজসিংহের কাছে পাঠিয়ে দেন। এবৎ এক পন 
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রাজ সংহকে জানান যে, তান তাঁর পুত্রকে রাজপুত হসেবে মান্ষ করবার 
আশা পোষণ করেন। রাণ। রাজ সিংহ সেই পুত্রকে উদয়পনরে এনে মানুষ 
করেন এবং রাজপ্ত মন্দ দক্ষিত করেন । 

মেবারের উত্তরে আরাবল্লীর পাশে রুপনগর বলে এক রাজ্য ছিল। 

তার রাজা ছলেন বিক্রম শোলাঁওক। ীবক্রম শোলাঞ্িকর এক অপরুপ 
সঃন্দরণ কন্যা ছিল। নাম প্রভাবতী। ওরঙ্গজেব খবর পেয়ে তাকে বিবাহ 
করবার প্রস্তাব পাঠালেন । শোলাক সে প্রস্তাবের কোন জবাব না 'দয়ে 
গোপনে তাঁর কন্যাকে রাণা রাজ সংহের কাছে পাঠিয়ে দেন। এবৎ বলে 
পাঠান যে, তাঁর আর্ধবৎশ কন্যাকে তান মঃসলমানের হাতে দিতে আিচ্ছক। 
যাঁদ রাজ 1সংহের বিবাহে আপান্ত না থাকে তবে যেন তান তাঁর কন্যাকে 
দাসীরপে গ্রহণ করেন। রাজা ক্রম শোলাঞিক রাজ সংহের কাছে যে 
প্রস্তাব পাঠালেন, সে খবর ওুরঙ্গজেবের কাছে পেতে বেশী সময় নিল 
না। তান অত্স্ত অপমাঁনত বোধ করলেন। তারপরেই ডাক পড়লো 

প্রধান প্রধান সেনাপাঁত আর সৈন্যদের । তান আরাবল্পশ পবতের নগচে 
সৈন্য সাঁজয়ে ফেলতে হ্নকুম দিলেন । 

যুদ্ধ শুর্ হল। কিন্তু পার্বত্য অণ্লের গোরলা যুদ্ধে মোথলেরা এ'টে 
উঠতে পারলেন না। রাজপ?ত সৈন্যেরা মোগ্ুলদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন 
করে দিতে লাগ্ধলেন । মোগল সৈন্যদের এ গার-অণুলের পথ-ঘাট জানা 
নেই। একবার গ্রভীর অরণ্যে অথবা প্রত-চক্রে ঢুকে পড়লে আর ফিরে 
আসবার পথ পাওয়া অসম্ভব । এবৎ যোগাযোগ রক্ষা করাও কঠিন হয়ে 
পড়ে। এই যহদ্ধে উভয় পক্ষেরই হতাহতের সৎখ্যা অনেক। শেষ পর্যন্ত 
মোগল সৈন্যদের প্রাণ 'নয়ে পালিয়ে বাঁচতে হল ॥ রাজ সিংহ বিজয় গৌরবে 
প্রভাবতণকে উদয়পুরে নিয়ে এলেন । সেখানে রাজ [সিংহের গলায় মাল্যদান 
করলেন প্রভাবতী ৷ 

দিল্লীতে সংবাদ গেল । ওরঙ্গজেব রাখে এবৎ অপমানে প্রাতিশোধের 
জন্যে প্রস্তুত হলেন । ঠিক করলেন মেবারের পার্বত্য অণ্ল, নগর, গ্রাম 
এবং দুর্গ ভেঙ্গে এবৎ আগ্মমন জৰাঁলিয়ে শেষ করে দেবেন । মেবারের 
ছাঁব তামাম 'ৃহন্দুস্তান থেকে মুছে ফেলবেন । নইলে এই বাদশাহগ 
মসনদে বসবার তান সম্পূর্ণ অযোগ্য । [তিনি বিপুল শাল্ত নিয়োগ করে 
আয়োজন সর; করলেন । 

রাজ 1সংহের আয়োজন বাঁদও ওরঙ্গজেবের সমতুল্য নয়, তবুও নিতান্ত 
কম ছিল না। মারাবার এখন মেবারের পক্ষে । তাছাড়া ছোট-বড় 

রাজপুত রাজারাও এখন রাজ সিংহের দলে । রাজ সংহ স্বদেশ ও স্বজাত 
রক্ষার জন্যে সকলকে উদ্বৃদ্ধ করতে লাখলেন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পর 

৫ 

৬৫ 
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হদ্ধের এতবড় প্রস্তুতি দীর্ঘকাল আর হয়াঁন। মেধারের রাণা রাজ [সহ 
হন্দ; রাজপুত শাক্তর নায়ক হয়ে মূসলমান বাদশাহ শাক্তর বিরদদ্ধে 
দাঁড়ালেন । তাঁর সৈন্যবল, অর্থবল, অস্তবল ও রসদবল মোগলের সমতুল্য 

নয়। কিন্তু তব্ও দেশ প্রেমের আদর্শ এবং নিজের রাজ্যরক্ষার দায়ত্ব 
[তাঁন জীবন দয়ে পালন করবেন । তিনি সৈনঃদের এই মন্টেই দীক্ষা দিতে 
লাগলেন । 

রাজ সংহ মেবারের সমভ্াঁম রক্ষা করবার কথা চিন্তা না করে সমস্ত শাক্ত 
[নয়ে আরাবল্লশীর গভশরে আশ্রয় নলেন। পার্বত্য অণ্চলের ভাীলরাও 
রাজ সিংহের পাশে এসে দাঁড়ালেন । তাঁদের দেশপ্রেম এবং যদ্ধনীতি 
তুলনাহীন। রাজ িসংহের দুই পনত্র। জয় সিংহ এব ভীম িৎহ । দু'জনেই 
বীর। এব যাদ্ধনশীতিতে অপূর্ব কোঁশলী। রাজ সিংহ সৈন্যদের তিন 
ভাগে ভাগ করলেন । এক ভাগের সেনাপাঁতি করলেন জয় সিংহকে । তাঁর 
ওপর দায়ত্ব দিলেন গুজরাট অণুলে মোগলদের চলাচল বন্ধ করে দেবার। 

আরেক ভাগের সেনাপাঁতি করলেন ভীম সিংহকে । তাঁর দায়িত্ব হল 
মোখলদের পার্বত্য অণ্চলের ভেতরে ঢ;কতে সাহায্য করা । এবং মোগলদের 

সুযোগ্বমত সাঁড়াশী আভযানে ঘিরে ফেলা । শেষ ভাগের দায়িত্ব নিলেন তান 
দনজে । তিনি আরাবল্লধর জাঁটল 'গ্রপথের এমন জায়গ্ৰায় ঘাঁটি গাড়লেন 
যেখানে মোগল সৈন্যদের আসতেই হবে। 

ওরঙ্গজেব প্রথমে মেবারের সমভূমিতে ঘাঁটি গ্রাড়লেন। পরে ধারে 
ধীরে সৈন্য নিয়ে গারপথের গভীরে ঢুকতে চেত্টা করতে লাগলেন। 'তাঁন 
আশা করোছিলেন যে, এখানেই তান বাধা পাবেন। কিন্তু কোন বাধাই 
তান পেলেন না। তান সৈন্য নিয়ে যেমন এগিয়ে যেতে লাগলেন, রাজপুত 

' সৈন্যরাও ধারে ধাঁরে পার্বত্য অগ্চল ঘিরে ফেলতে লাগলেন । ওরঙ্গজেব তাঁর 
সৈন্য-সামস্ত নিয়ে এীগয়ে আসতে আসতে এক আকাশ-প্রমাণ পাহাড়ের গায়ে 
বাধা পেলেন। আর এাগয়ে যাবার কোন পথ নেই। তান পাঁছয়ে 
'আসবার হযকুম দিলেন। কিন্তু 'পাঁছয়ে আসবার পথও বন্ধ। রাজপুত 
সৈন্যেরা পথ আট্টকে বসে। রাজ সিংহ তাঁর সমস্ত সৈন) একানিত করে এ 
শ্িরিমুখে এনে সমেত করলেন । কিন্তু কোনপ্রকার যুদ্ধ করলেন না। 

তাঁর ইচ্ছা মোগল সৈন্যদের আটকে রেখে রসদ শেষ করে দেওয়া । যোগাযোগ 
বন্ধ করে দেওয়া । তাঁদের মূল শাক্ত থেকে 'বাচ্ছিত্র করে আনা । রাজ সিংহ 
এই যুদ্ধে সেনানায়ক হিসেবে ষে িপৃণ ব্যাদ্ধ, যুদ্ধনীত এবং কৌশলের 
পাঁরচয় দিয়ৌছলেন ইতিহাসে তা বিরল। 

বেশ কয়েকাঁদন এই ভাবে কাটলো । সমস্ত সৈনাদের রসদ বন্ধ। কোন 
খাবার নেই। জল নেই। হাতা, ঘোড়া যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনই আটকা 
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পড়ে । এমন বিপদে ওরগজেব জীবনে কখনও পড়েননি । জীবনে অনেক 

যুদ্ধ তান করেছেন । কিন্তু এমন অস্যাঁবধায় আগে তাঁকে কখনও পড়তে 

হয়নি। তান শেষে উপায়হশন হয়ে সাদ্ধর প্রস্তাব পাঠালেন ৷ সন্কি হল। 

এই য্দ্ধের বেশ কছনাদন পর রাজ সিংহ মারা যান। 

জয় সিংহের পরে আরো ৭ জন রাজপুত মেবারের রাণা হন। তখন 

মোগল বাদশাহ শান্ত শেষ হয়ে এসছে। ওরঙ্গজেবের আমলের সে তেজ, 

ত্রম আর নেই । ওরঙ্গজৈবের পর যাঁরা বাদশাহ হন তাঁরা সকলেই ভোগ- 

[িলাসে অন্াস্হ হয়ে ওঠেন। তাঁদের রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার বা ব্যাক্ততব 

এসব কছুই ছল না। 
এই সময়ে মারাঠা শক্ত বাড়তে থাকে। শিখেরা অত্যাচারিত হয়ে যহছ্ধে 

নামে। দেশভরা তখন অরাজকতা এবং 'বশঞ্খলা । ভারতের পশ্চিমভাগে 

যেমন মারাঠা, তেমন পুৰ্ভাগে ইৎরেজ বড় শক্ত হিসেবে পাঁরচিত হতে 

সর করে। পরে নানা সখঘাতের মাধ্যমে মারাঠা শান্ত ইৎরেজের কাছে 

পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় । 

রাজ সৎহের পরে এইভাবে ধারে ধীরে ১০০ বছর আক্রান্ত হতে থাকে । 

ইতিহাস আপন বক্ষপথ প্রদাক্ষণ করে নয়া ইতিহাস রচনার কাজ সুর; করে। 

মহাকাল তার বাঁচত্র পথ ধরে এখিয়ে আসতে থাকে । ভারতের পট পারবর্তন 

হতে থাকে। তারপরেও অনেক রাণা মেবারের গদীতে বসে বীর্যহণন, 

শীল্তহনভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন। ইংরেজের গোলামী করেছেন । 

নজরানা পাঠিয়েছেন! আর তাঁদের বংশের গৌরবময় অধ্যায়ের কথা স্মরণ 

করেছেন৷ 
ইতিহাসের পথ ধরে ধরে ১৮১৭ সাল এ্রাগয়ে এসেছে । মারাঠা জাতি 

ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় [নিয়েছে । তার পরের বছরই অর্থাৎ 

১৮১৮ সালে জান:য়ার মাসে দিল্লীতে ইংরেজের সঙ্গে রাজপুত রাণাদের 

সান্ধ হয়েছে। সাম্বর সর্ত £ ইংরেজ আশ্রয় দাতা । রাজপুত আশ্রত। 
ইংরেজ প্রভ্ । রাজপুত রাজার অধশন | সাঁগ্ষপন্র পাকা এবৎ সাহ। 

মৈবার-চিতোরের দণর্ঘাদনের যহদ্ধ, তেজ, বাঁরত্ব, দেশপ্রেম, দেশপ্রাতি 

এবং স্বদেশরক্ষার ইতিহাস ইতিকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে । খোঁদত 'লাপ এবং 

পাণ্ডুলাপিতে জরাবদ্ধ হয়েছে । 

[চিতোর গড়ে স্হাপত্যবিদার নিদর্শন স্বরূপ অনেক প্রাসাদই দেখতে 

পাওয়া যায়, তার মধ্যে “আলকা কাবরার" প্রাসাদও একাঁটি। এ-প্রাসাদের 

স্হাপত্যবিদ্যা হিন্দ্-মঃসলমান মীশ্রত। এ-প্রাসাদের পরেই পাওয়া যাবে 
“শূঙ্গার চৌরণ এটা একটা জৈন মান্দির। এ-মাশ্দরে প্রবেশের দুটি 
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দরজা । এখানে ২৪ জন জৈন তীর্থগকরের মহার্ত আছে। শম্ভবতঃ 

এ-মন্দির তৈরী হয় 1803 4.).-তে। এ-মন্দির থেকে একট; এগ্সিয়ে গেলেই 
ফেজাসং-এর মহল পাওয়া যাবে । এ মহলের তৈরী কাল 1807 &.).-তে। 

খরচা গড়ৌছল ছ'লাখ টাকা । তিনি ৪৫ বছর এখানে রাজত্ব করোছিলেন 
কিন্তু কোনাদন দরবার করেনান। এন্্রাসাদ ও চ্হাপত্যাঁবদ্যার একাঁট 

[নদর্শন। 

গচতোরে এসে মীরাবাঈকে বাদ দেওয়া যাবে না। অতাঁতে মীরাবাঈ 
যেমন সবণজন শ্রদ্ধেয় মাহলা ছিলেন। তেমন এখনও আছেন। তাঁর জখবনে 
তান কৃষ্ণসাধনা করেছেন, সংগীত রচনা করেছেন। সর 'দয়েছেন। গান 
গেয়েছেন এবং সবশেষে চিতোরের রাজনশীতিতে স্বক্লীয় অংশও নিয়েছেন। 
অনেক যৃদ্ধের হাত থেকে তিনি 'চতোরকে বাঁচয়েছেন। উদয় 1সংহকে 
বনবীরের হাত থেকে পান্নাবাঈ যে বাঁচিয়োছল, তার পেছনে মীরাবাঈ-এর 
অবদান অনেকখানি ৷ মীরাবাঈ-এর জন্ম মেড়তার কুড়কী গ্রামে। তিনি 
রতন দসিৎহের কন্যা । চিতোরের মহারাণা সংগ্রাম [সিংহের বড়ছেলে 
ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় 1516 47).-তে । চিতোরে মশরাবাঈ-এর 
সবচেয়ে বড় অবদান বৈষ্ধ ধের প্রচার ও প্রসার । চিতোরে রাণারা ছিল 
কাঁলকা দেবর পূজারী । একলিঙ্গেশবর তাঁদের গৃহ দেবতা । তাঁরা শাস্তর 
উপাসক। কিন্তু এই শক্তি পূজার মধ্যেও মীরাবাঈ চিতোরে অনেক কৃষ্ণ 
মন্দির তৈরী করতে সক্ষম হয়ৌছলেন । মীরাবাঈ-এর মূল আদশ* ছিল 
সবর্ধর্ম সমন্বয়বাদ ও ভান্তবাদ। মরাবাঈ আসবার আগে চিতোরে 
বৈধব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ তেমন হয়নি । চিতোরে এ-ধমেরর প্রবক্তা 
মোটামুটিভাবে মীরাবাঈ। অবশ্য তাঁর এ-কাজে সহযোগীতা করেছেন 
মশরাবাঈ-এর *বশ;র ও স্বামী । 

মহারাণা সংগ্রাম [সিৎহ এবং তাঁর বড়ছেলের মৃত্যুর পর মহারাণার 

[দ্বিতীয় পুত চিতোরে রাণা হন। তিনি ঘোর শল্তি-পূজারী ছিলেন । 
ফলে মণরাবাঈ-এর সঙ্গে তাঁর মনমালিন্য সুরু হয়। শেষে তান মীরাবাঈকে 
নানাভাবে উৎপীড়ত করতে থাকেন এবং বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেন। 
মীরাবাঈ তখন চিতোর ত্যান্থ করে একাগ্র মনে কৃষ ভজনার জন্যে বন্দোবনে 
চলে যান। 'তাঁন রাহদাসের 'শিষ্যা ছিলেন । চিতোর গড়ে ভক্ত রুহিদাসেরও 
একটা মাঁন্দর আছে । বিক্রমাঁজতের মত্যুর পর পরব রাণা উদয় সিংহ 
মখরাবাঈকে আবার চিতোরে ফিরিয়ে আনার চেম্টা করেন । কিন্তু মীরাবাঈ 
আর ফিরে আসেনান। মীরাবাঈ-এর কৃষ্ণভীক্ত ইতিহাসে বিরল। 
শোনা যায় তিনি কৃষ্ের দর্শন পেয়োছলেন । অনেকে মনে করেন মীরাবাঈ 
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স্বারকায় কৃষ্ণ 'বগ্রহে [াবলীন হয়ে গিয়োছিলেন। আবার অনেকে বলেন 
তিনি অনস্ত মিশরের অনসন (উদয় নিত্হ অনস্ত 'মিশ্রকে পাঠিয়ে ছিলেন 
ম'রাবাঈকে চিতোরে ফারয়ে আনবার জন্যে এড়াবার জন্যে কৃষ্ণ মান্দিরের 
পেছনের ছোট কুঠর দিয়ে গোপনে অন্যত্র চলে যান। মীরাবাঈ যাঁদ 
কৃষ্ণ বগ্রহে বিলীন না হয়ে থাকেন, তবে সেই সময় থেকেই তাঁর অজ্ঞাত বাস 
সুর । এরপর তাঁকে প্রকাশ্যে আর কেউ দেখতে পানাঁন। তাহলে তাঁর মৃত্যু 
ঘটে লোকচক্ষুর অন্তরালে এবৎ অপ্রকাশ্যে। মারাবাঈ-এর জন্মস্থান কুড়কী 
গ্রামে যেমন মীরাবাঈ-এর মান্দর আছে, তেমন চিতোর গড়েও মারাবাঈ-এর 
মান্দর আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে স্মরণ করে। মীরাবাঈ অতাঁতে তাঁর 
গানে যেমন আসমুদ্র বহমাচল গ্লাবিত করোছলেন, আজও ত.র গ্লান ?ঠক 
তেমনভাবেই গাওয়া হয়ে থাকে । মীরবাঈ তাঁর গ্রানের জন্যেই বিখ্যাত হয়ে 
আছেন। কবর, নানক, সুরদাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও শ্রীশ্রীচৈতনাদেৰ যে 
ভীক্তবাদ ও সর্ব-ধ্ম-সমন্বয়ের কথা বলে গেছেন, মীরাবাঈ সেই একই 
আদশের কেন্দ্রবিন্দঃতে দাঁড়িয়ে আছেন । 

মশরাবাঈ-এর বিখ্যাত গানের মধ্যে একাট £ 

“মেরে প্রীতম প্যারে রামনে 
লিখ ভেজ: রখ পাতাঁ 

স্যাম সনেসো কবহংন দীন"হো 
জান বুঝ শুক বাতাঁ। 

উত্চণ চঢ় চট পথথ 'নিহারা 
রোয় রোয় অ্ীখয়াঁ রাত 

তুম দেখ্যা বিন কল ন পরত হৈ 
[হয়ো ফটত মোরণ ছাতী 

মীরা কে প্রভঃ কবরে মিলোগে 
পরব জনম কে সাথাঁ ॥৮ 

. [সাঁখ, আমি আমার 'প্রয়তমকে পন্র লিখবো । আমার সকল গোপন 
কথা জেনে শুনেও তিনি আমাকে কখনোই খবর দেবেন না। মহলের ওপরে 
চড়ে তাঁর পথের 'দকে চেয়ে আছি। কেদে কেদে আমার চোখ লাল হয়ে 
গিয়েছে। 

হে প্রিয় তোমাকে না দেখলে যে শাস্তি মেলে না। আমার বুক যে 
বিদীর্ণ হয়ে যায় । 

. হে পৃবজিন্মের সাথী, মীরার প্রভ্, আর কেন দেরী কর। কবে আমার 
সঙ্গে মালত হবে। ] 

মীরাবাঈ-এর গান সারা ভারতে জনাপ্রয় ছিল এবং এখনও আছে । 
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মীরাবাঈ “মল্লার রা নামে একটা রাগ সূষ্টি করোছলেন। একজন লেখক 
মীরাবাঈ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : 
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রাণা কুম্ভের “জয়স্তম্ভ'শ্ঞর কথা আগেই বলা হয়েছে । সেই 
'জয়স্তম্ভের' দাক্ষণ-পশ্চমে রাণা মূকুলজির মান্দর | ১১ শতাব্দীতে তৈরধ । 
এই মুকুলজির মান্দরকে ঘিরে আছে মহাসতাঁ শবদাহ স্হান। শোনা যায় 
বাহাদূর শাহের আক্রমণ কালে উদয় 'সৎহের মা কেরামতন বাঈ (মহারাণা 
সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় স্ত্রী ) ১৩,০০০ জন মাঁহলাসহ এখানে “জহরব্রত' 
পালন করেন । এ-সমস্ত জায়গাটা মোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা । [তিনটে 
সুন্দর গেট আছে । উচু পাহাড়ের এক মনোরম জায়গায় এট স্হাপিত । 

এখান থেকে একট এিয়ে গেলেই চোখে পড়বে জয়মল ট্যাঙ্ক । পাশেই 

জয়মলের প্রাসাদ। জয়মল মীরাবাঈ-এর জে)তাতৈর পন্ত্র। জয়মল 
মীরাবাঈ-এর সম্পর্কে ভাই । এ*দের দু'জনেরই দাদ; ছিলেন দ;দা । দুদার 

হাতেই এরা মানঃযষ। কারণ জয়মলের পিতা বীরম দেবজী ও মীরাবাঈ-এর 
1পতা রতন সিংহ চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহের মন্ত্রী পাঁরষদের সদস্য 
ছিলেন। এরা দূজনে আবার ৪ 0০901-এরও সদস্য। চিতোরের 
প্রায় সমস্ত য়দ্ধেই এদের জাঁড়য়ে থাকতে হয়োছল। ফলে মীরাবাঈ এবং 
জয়মল মানুষ হ'ত তাঁদের দাদ; দূ্দার কাছে । দুদা এদের দুজনকেই 
সমানভাবে শিক্ষা দিয়োছলেন । য্দদ্ধাবদ্যা থেকে সুর; করে সংগীত, 
সাঁহত্য, ইতহাস এবং তৎকালীন রাজনীতিতে এদের পারদশ করে 
তুলোছিলেন। বাঁরম দেবজীর মৃত্যুর পর জয়মল মেড়তার রাজা হন। আকবর 
চতোর আক্রমণ করলে তিনি অন্যন্ত বারত্বের দঙ্গে যান্ধ করেন। আকবর 
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জয়মলের সাহসীকতা দেখে মহগ্ধ হয়োছলেন। জয়মলের প্রাসাদ তৈরণ 
হয়োছল 1568 4.0).-তে। এ-্্রাসাদে মসলমান চ্হাপত্যাবদাই বেশী 
চোখে পড়ে । 

চিতোর গড়ে বেড়াতে এলে ন'লক্ষ ভাণ্ডারে একবার চোখ রাখতেই হবে । 
চিতোরের এত বদ্ধ বিগ্রহ, বারত্ব, চিতোর গড় নিয়ে এত মারামারি, আর 
চিতোর গড়ের, সাহিত্য, সংগ্ৰীত, শিজ্পকথা, স্হাপত্যবিদাা এবং অপর 'দিকে 
রাজমাহষ ও রাজপ:তদের [িলাস-বৈভবের পেছনে দীড়য়ে আছে এই ন'লক্ষ 

ভাগ্ডার । তৎকালে এখানে চিতোর গড়ের রাণাদের সমস্ত ধন-দৌলত সোনা- 

দানা, হবরে-জহরৎ ও নানা ধরনের প্রয়োজনণয় কাথজ-প্ত্র এবং দালল জমা 
থাকতো । এটাকে বলা হত “7768907৮ 0117108, এখানে ন'টা কোঠা আছে। 
তৈরী করতে সেই সময়েই ন'লক্ষ টাকা পড়েছিল । নিঃসন্দেহে ভারণ মজবূত । 
চারপাশে কামান বসানো । সবচেয়ে বড় কামানের দৈঘ্য ১৪ ফুট এবং বেড় 
৭ ইট। সামনে বাণান। এই ন'লক্ষ ভান্ডার সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

1110799 01707018৮1008010, 10) ৬ 801890 01)8401100], 1011 ২8) 

91569910010 0900015, (0 0921) (109 0998076 01 14901 11101) 18 

109119%50 60 00109110 70109 18161) 00210998, ৪১ & 01109.) 

এর পরেই আসবে তোপখানা । এবং তোপখানা পেরিয়েই আসবে 
বৌদ্ধ ধমবিলম্বীদের প্রস্তর মৃর্তি। এই প্রস্তরমৃর্ত সম্পকে" একজন লেখক 
বলেছেন £ 
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চিতোর গড়ে এলে সহজেই বোঝা যায় যে' এখানকার রাণারা শহধহ যদ্ধ- 
বিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। শিজ্প, সাহত্য, সংগীত ও স্থাপত্যবিদ্যার 
ওপরও উচ্ত ধারণা পোষণ করতেন । সেই কারণেই চিতোরের রাণার এই 
দর্শকে নানা শিল্পে এবহ স্থাপত্যে সাঁজয়োছলেন। কিন্তু দিনের পর দিন 
যুদ্ধে সে-সব নণ্ট হয়ে গেছে । কিন্ত তবঃও মানুষ চিতোর গ্রড় বলতে যে 
ধারণা পোষণ করতো তা" পা্টায়াঁন। এই দুর্গে সমস্ত স্হাপত্য নিদর্শন 
বাদ, দিলেও নানাপ্রকার সংন্দর সংজ্দর জলাশয়, ঝণণ ও কপ আছে। 
মোটামযটভাবে এই চিতোর গড়ে জলাশয় আছে ৮০ থেকে ৮5টা । এথার্নকার 

স্হাপত্]াবদ্যা এত মনোরম যে, বিদেশ থেকে নানা শিল্পী এ দদর্ণ দেখতে 

আসে । এক সময় এই দর্শকে সাজাবার জন্যে ১৮ জন 'বাভন্ন শ্রেণীর 
1শজপণ নিয়োজত ছিল । অতাঁতে এখানে একাঁট শি্প-শিক্ষার প্রাতিদ্ঠানও 

পাঁরচালনা করা হত। এখানকার শিল্প ও স্হাপত্যাবদ্যা দেখলে বোঝা যায় 
যে" বাঁভল্ন সময়ে 'বাভল্ন রাণারা তাঁদের রাজত্বকালে এই দবগ্গকে নানাভাবে 
সাজাবার চেন্টা করেছেন । গ্যপ্ত যুগের কিছ; নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় । 
বুদ্ব-শিজ্পের অনেক জানিস এখানে আছে। রাণা লাক্ষা তাঁর রাজত্বকালে 
ই চিতোরকে বিশেষভাবে সাজয়োছিলেন । রাণা কুম্ভের সময়েই চিতোর 
গড়ে শিপ ও স্হাপত্যাবদ্যার শ্রেষ্ঠ সময় । এইসব চ্হাপত্যাবদ্যায় বদ্ধ ও 

হন্দ; ধের ছাপ দেখা যায় । 
চিতোর গড়ের রাণাদের একাঁদকে যেমন যাদ্ধাবগ্রহে দন কাটাতে হয়েছে 

আবার তেমন দীর্ঘকাল সংখে-শান্তিতেও কাটিয়েছেন । তার নিদর্শন হচ্ছে 
সোদ্দর্যময়” রাজপ্রাসাদলো এবৎ অতুলনীয় দেব-মান্দর ও কাত 
স্তম্ভমালা। এক একটা কীতি-স্তদ্ভ তৈরণ করতে এ-রাজ্যের এক বছরের সমস্ত 
আয় ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে দশ যংসরের আয়েও এমন একটা 
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কণীর্তস্তষ্ভ তৈরী করা সম্ভব নয় । চিতোর বার বার আক্রান্ত হবার ফলে 
এখানকার সবাকছই নষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র ভীম সিংহ ও পাঁদ্মনীর িলাস- 
গৃহ অক্ষত ছিল। 

িতোরের রাণারা এই শিল্প ও স্হাপত্যে এত অর্থ ব্যয় করবার পরও 
শবরাট সেনাদলের ব্যয়ভার বহন করতেন। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, 
এখানকার রাণারা অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন এব প্রজারা রাণাদের পিতার 
ন্যায় শ্রদ্ধা-ভাক্ত করতো । তারই ফলে এইসব অতুলনীয় কীর্তমালা তৈরী 
করা সম্ভব হয়োছল । এখনো চিতোরে যা অবাঁশষ্ট আছে, সেই অবশিষ্ট 
সৌন্দর্যও রাজভভ্ত প্রজা ও প্রজাবংসল রাণাদের মাঁহমা প্রচার করছে। এই 
নিদর্শন থেকেই প্রমাণ হয় যে, যঃগ্ম-প্রচেন্টায় সব কিছ;ই সম্ভব । 

ভা. ০:02 0:০২ রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 
বলেছেন £ 

£]116 59018191১60 0081]0হল 07 0019188 ৮1012587 7 

10010017820 1170 110010116), ৬1110] 1119 138193950 ৪0৬165 )101)1002/600 

60 101091090 (১1১৪৪, 20 0:00], 2813910901৮, 

আগেই বলা হয়েছে যে, এখানে সকল ধমের সমন্বয় ঘটেছে । জৈন, 
বদ্ধ, বৈষব, শিব ও শান্ত এইসব ধর্মের মন্দির পাশাপাশ দাঁড়য়ে আছে। 
তব; চিতোরের রাণারা ছিলেন 'শব-শান্তর উপাসক। যুদ্ধের সময় এ*রা 
“হর হর মহাদেব' বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন । এখানে সর্ধদেধতার যে 
মান্দর আছে সেটা মনে হয় প.থবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো । 

এক সময় চিতোরে সাহিত্যেরও যথেন্ট উন্নাতি দেখা গ্িয়েছিল। সিদ্ধ সেন 
সেই সময়ে একজন নামী দার্শীনক, বক্তা ও সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। 
হাঁরভদ্রু সর+ও একজন নামী দার্শানক ও সলেখক। তিনি সর্বীবষয়ে 
বিশেষ পাণ্ডিত ব্যান্ত। ১৪৪৪ খানা গ্রগ্থ ?তাঁন রচনা করোছলেন। জৈন 
সাহত্যে এতবড় লেখক এবং পৃচ্ঠপোষক বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর 
পরে আরো অনেক সাহাতিকরা জৈন ধমের ওপর সাহিত্য রচনা করে 
গেছেন । এখানে অনেক সাধ;কে জৈন ধের সাহিত্য নকল করে সাধনদের 
মধ্যে প্রচারের জন্যে নয়োগ করা হত। 

“17009 6৮:১00102 91)0 ৪ 08৮ 06 2817 চ10) আঅ&9 00009 

07000177178 8100 0091) 525,1189 00912 291121017) ০9 018 

011850661 00110 01961001 [015) 07090 01 91718, ' 

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, চিতোরে এত শিল্প, সাহত্য, কলা 
ও স্থাপত্যাবিদ্যার উত্লাতর মধ্যেও ব্যবসান্বাণিজ্যেও কিন্তু একটুও 'পাছয়ে 
ছিল না। অতাঁতে চিতোর একটা ব্যবসা-বাঁণজে;র কেন্দুস্থল ছিল । এখান 
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থেকে বিদেশে মাল চালান যেত। এখানে অনেক ব্যবসায়ী ও বাঁণকেরা বাস 
করতো এবং 1বদেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। অতাঁতে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
দক থেকেও চিতোর সমূদ্ধ ছিল। 

চিতোর গড়ে পৌশ্ছবার নির্দেশমালা মোটাম:াটভাবে নীচে দেওয়া হল £ 

[00 85092)0 1)1৫]) 1)681725 টিটো) (আট) 070 909 

15896071819 01 6119 110 ঘা), 18 70610 ৮ 20116 10 0100 0101)6) £9%9 

10) ঠে 81019 01 80090 ] 11) 16. [00619 979 6০ 216-286 

10011078220 011 617 10071101108 ]1044 10110608089 037 89099. 
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]1071101 10108 ২0111) 101 1050 ৬৪309 108851106  0110081) 019 

13181151001, 2877 0116 17087701087, 1১01 (0 6100 11780109700, 17919 

/10 13€00170 1১071002101 992 ৬৪705 0088)108, 8270 00012010£ 9০000) 

&ট 01709 10898895 01)70981) 000 09855891) [30] 9270 00176137069 ঠ0 ঠ1)9 

০79 720], 1096 1091076 $1)9 9600100 109100. 

4৮ 0719 70010, 0116 0110 0০7৮102 01 286 59709, 11101 

ঠ0]09 82710 6176 07৮17, 0010010672965 ৪80 01760615 81661 

10851761170 19010 1115828 1101008)) 0106 158101)5)0)00 01, 002001- 

70017060161) 10 0170 01)1)6)" 01: 3)5938) 09%9, 010 13203) 1১01. 

চিতোরের সামনেই একটা ঝর্ণা আছে। যাকে 1572000, 00. 1691397 
8710 07161 17175910298 01 4১00716501) 0019 ১৮০ 2006৮ 01 0106 1099 

৬০৮৫] 10 100 010. এখানে দুট চাঁট আছে। একটি জয়মলের ও 

অপরাঁট কলার-এর । আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে এদের মৃত্যু । আকবর জয়মলের 
বীরত্বে মগ্ধ হয়ে এখানে তাঁর একাঁট মর্মর মুর্ত তৈরী করেন। সেই লময়ে 
এই যনদ্ধে 80,000 নীঞপূত ও সভিলিয়ান ?নহত হন । এই যাদ্ধ ঘটেছিল 
1908 4.1)..তৈ। এর পরেই আসছে রাম পোল, রামায়ণের রামচন্দ্রের নামে । 
রাম পোলের ম্থাপত্যকার্য অতাব সুন্দর । 

0965196 ভিসি 0], 91679 515 96599] 17180010010, 029 
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11917018009, 17907717 98106)) 11, 0175 09607 1678 ৮.9. (1691 
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রাম পোল থেকে বেশ কিছ; পথ এীগয়ে গেলে চিতোরের মাঝে মানস 
সরোবরের তীরে মাররাজগণের সৎন্থাঁপত স্তম্ড-গান্রের খোঁদত 'লাঁপ 
আপনার চোখে পড়বে । এই খোঁদত লাঁপ আজকের যুগের মানাঁসক ভাবনা 
থেকে কত পার্থক্য তা" বোঝবার জন্যেই নখচে সেই খোঁদত 'লাঁপর নকল 
দেওয়া হলঃ 

“ জলপাঁত বরণদেবের দ্বারা আপাঁন পাঁররাক্ষত হউন । যে নীরনাধ 
তীরস্হ মধ্পূর্ণ লোহত সফলরাজ পাঁরশোভিত বৃক্ষাবলণতে মধনমক্ষিকা- 
দল বহার করিতেছে, যে বাঁরধি হইতে শতশত শাখা তরাঙ্গনী উৎপন্ন হইয়া, 
যাহার সূষমা পাঁরবাদ্ধিত কারতেছে, এ জগতে সে জলাধর উপমাস্হল আর কি 
আছে? 

যে জলাঁধ পারিজাত (১) গন্ধে আমোদিত-যে সম)দ্র কর স্বর:প সুরা, 
রত্ন এবৎ অম-ত প্রদান কাঁরয়া থাকেন, সেই সমনদ্রু আপনাকে রক্ষা করুন । 

ইহা একট মহাবদান্যতার স্মারক চিহ । এই সরোবর দর্শক মান্রেরই নয়ন 
[বম:প্ধ করে । ইহার সবিষ্তুত বক্ষোপাঁর নানা জাতীয় জলচর পক্ষ মহানন্দে 
জলব্রণড়া কাঁরয়া থাকে এবং ইহার তীরভম প্রত্যেক প্রকার পাদপাবলণীতে 
পাঁরশোভিত। অন্রভেদী শিখর শির হইতে নিপাঁতিত হইয়া, প্রাকীতিক 
রমণীয় সোন্দর্য্য বিকাশ প্ব্বক এই সরোবরে তরঙ্গ আসিয়া, প্রবল বেশে 
পাঁতিত হইতেছে । সর্পরাজ মাতোলাী (২) সমুদ্র মস্থনের পর পরির্লান্ত 
চিত্তে এই সরোবরে 'বিশ্রামার্থ আশ্রয় লইয়াছেন । 

এই মোঁদনী মণ্ডলে মহেম্বর (৩) নামে এক মহাবলশাল'ী নরপাতি 
ছিলেন । তশহার রাজত্বকালে, তাঁহার কোন শত্ুুর নাম কোথাও শ্রুত 
হওয়া যায় নাই। তাঁহার গৌরব গ্ররিমা ততটাঁদকে পারব্যপ্ত হইয়াছল। 
জয়লক্ষ7ী তাঁহার বাহুর উপর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তান জগতের সমফ্জবল 
শশর ন্যায় ছিলেন । স্বয়ং ব্রঙ্গা নিজমুখে তচ্হ ৫) জাতির প্রশৎসা 
[বঘোষত করেন । 

রাজা ভীম (৬) কামদেবের ন্যায় পরম সঙ্গর এবং পরাক্লাস্ত ছিলেন। 

1তাঁন শত শত পঞঙ্চজ মধ্যে জলাবহার কালে রাজহংস দশকে স্বহস্তে আহাব্য 
প্রদান করিতেন । তাঁহার মধ্যারম মৃর্ত হইতে যশঃ কিরণ উদ্ভাষত হইত। 
সেই রাজা ভীম, সংগ্রাম সমঃদররে একজন সুকুশলী লম্তরণকারা ছিলেন, 
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এমনাক যে স্হলে পাব তোগ্না গঙ্গ। নিজ তরঙ্গ বিস্তার কাঁরয়াছেন (৭) তিনি 
সেই দৃরব্তঁ স্হানও জয় কারয়া লইয়াছেন। তাহার রাজধানী অবস্ভী 

(৮)। তিনি নিজ অরাতিগ্বণের যে সমস্ত স্তী-কন্যাদগকে হরণ কাঁরয়া 
আনিতেন, যে রমণীগণের মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যে কামনী- 
কুলের অধরে তাঁহাদিগের পাঁতিগ্ণের প্রেমানঃরাগ জ্ঞাপক দংশন-চিহ্ন পাঁরদজ্ট 
হইত, রাজা ভাঁম সেই স:ন্দরা বাঁন্দনশীদগ্ের হৃদয়ও আঁধকার কাঁরতে, তান 
নিজ বাহুবলে তাঁহার শব্রুদল্র ভয় বদঃীরত করেন। তান এতদূর উদার 
ছিলেন যে, শ্যাদগকে একেবারে বিধঙ্থ না করিয়া, তাঁহারা ভ্রাস্তকূপে পাঁতত 
হইয়াছেন, বাঁলয়া ক্ষমা কারতেন। তাঁহার ম্ৃত্ত যেন অনলের ন্যায় উদ্জব্ল 
ছিল। তান সমদ্ুগামী নাবকাঁদগকেও শিক্ষাদান কারতে ক্ষমবান 
ছিলেন (৯) । 

সেই রাজা ভগমের ওরষে মহারাজ ভোজ (১০) জন্মগ্রহণ করেন । যে 
মহারাজ ভোজ নিজ বাহ;বলে রণক্ষেত্রে আঁসর দ্বারা বিরাটকায় করার মস্তক 
1দ্বখণ্ড কাঁরয়াঁছলেন, সেই কারণের (১১) শিরস্হ গজমক্তা তাঁহার বক্ষস্হলে 
পরম রমণীয় রুপে শোভা পাইত ; রাহ যেমন চন্দ্র এবৎ সূযকে গ্রাস কাঁরয়া 
থাকে, তিনি সেইমত নিজ অরাতি দলকে সমূলে নিধন কারিতেন। 'যাঁন 
সেই বিষয় চিরস্মরণীয় কারবার নিমিত্ত সবুহৎ জয়ন্তম্ভ নির্মাণ করিয়া 
শ্ি়্াছেন, সেই মহারাজ ভোজের মাঁহমা িরপে বর্ণনা কাঁরব ? 

তাঁহারই ও৪ষে মান নামক এক পান্্ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ; তানি নানা 
গণে গণবান ছিলেন এবং সৌভাগ্যলক্ষ7ী তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । একদা এক বদ্ধ স্হবিরের সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ; সেই 
বৃদ্ধের সেই জঈর্ণশনর্ণ এবং দব্বল দেহ দর্শনে তাঁহার মনোমধ্যে ধারণা 
হয় যে, এই মানব দেহ কেবল ছায়া স্বরূপ-ক্ষয়শঈল, দেহাপঞ্জরে যে আতা 
বাস করে, কেবল তাহারই ম্বাঁসিত প্রসূন কদম্ব কেশরের ন্যায়। রাজপদ, 
ধন, এশবর্ধ্য সমস্তই তৃণাগকুরের ন্যায় অসার এব প্রথর প্রভাকর-করোদণপ্ত 
পবণ সণ্টালত 'দিবাভাগে দঈপ প্রচ্বাঁলত কারলে, স্ইে দীপ যের্প নষ্প্রভ 
এবছ প্রীতি মুহূর্তে নিব্বধাপত হইবার সম্ভাবনা, মনষ্যের জীবনও 

সেইমত কখন আছে, কখন নাই । মনোমধ্যে এইরূপ অন্ধাবনের পর তান 
নিজ পৃজনীয় পৃব্বপুরূষণের এবৎ নিজ অগাঁণিত সংকাষেরি কীর্ত- 
স্বর্প এই সরোবর প্রাঁতষ্ঠা করেন । এই সরোবর যেমন সংদ্ীর্ঘ [বিস্ত-ত, 
সেইমত অসীম গভীর । যখন আম জলধির ন্যায়, এই স্যাবশাল সরোবরের 
প্রীত নয়নার্পণ কার, সেই সময়ে আমার মনোমধ্যে এইরংপ প্রশ্ন উপাস্হিত হয় 
যে, এই সরোবর হইতেই মহাপ্রলয় সংসাধত হইবে । 

মহারাজ মানের অধীনস্হ সামন্ত মণ্ডলী এবং বাীরবূন্দ অতীব সমর 
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কুশল, অন;পমের সাহসী, পাঁবপ্র চাঁরত্র এবং বিশেষ বিশ্বাসী । (১২) 
রাজা ধম্মমের; সদৃশ? যে সামন্ত তাঁহার অনহগ্রহ নয়নে 'নপাঁতিত হয়েন, 
তান সৌভাগ্যলক্ষণীর সকল প্রকার অনগ্রহই সম্ভোগ করিতে ক্ষমবান। 
যখন তাঁহার চরণ কমলে মস্তক আঁপত হয়, তখন তাঁহার পদরেণ্ সেই মস্তকের 
অনইপম শোভা বদ্ধন করে। 

যে সরোবরের চতুষ্পার্শে অগাঁণত পাদপরাঁজ বিরাজিত, নানা জাতীয়, 
বহঙ্গমগ্বণ যে পাদপ শাখায় বাঁসয়া আবশ্রাম্ত সমধ;র কুজন করে, পরম 
সৌভাগ্যবান শ্রীমান রাজা মান বহুব্যয়ে এবৎ পারশ্রমে এই সরোবর খনন 
কারয়াছেন। প্রাতষ্ঠাতার পবিত্র নামানূসারে এই সরোবরের নাম “মান 
সরোবর' রূপে জগতে বাদিত। নাগভট্রের পদ্ত্র অলঙুকার শাস্তাবদ- পৃষ্যা 
কত্তক এই শ্লোকাবলী বিরাঁচত হইল । মালবের অধী*বর কত্ত;ক (১৩) 
এই অরোবর 'নামিত হয়। ক্ষোল্র খড়োর পো শিবাঁদত্য কর্তক এই 
শ্লোকাবলী খোঁদত হইল ।” 

[ নীচে ১ হইতে ১১ টাকার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে । ] 

'মান সরোবর থেকে আরো কিছ; পথ এগিয়ে গেলে আপনার চোখে 
পড়বে এক বিরাট ব্রহ্মার মাম্দর । 

মহারাজ কুমার পোল সোলাঞ্কী পঞ্জাধের অন্তর্থত শালপুরী জয় করে 

[চিতোরের ব্রহ্মার মন্দিরের মধ্যে এক স্মরণাঁলাঁপ খোঁদত করেন । নণখচে তার 
অনুবাদ দেওয়া হল £ 

“যে দেব দেব মহাদেব জলাধজলে শয়ন করয়।, পরম পাঁরতোষ লাভ 
করেন, যাহার জটাজ্ট হইতে আঁবশ্রাম্ত অমৃত নিঃসরণ হইতেছে, সেই 
মহাদেব কর্তৃক আপাঁন রক্ষিত হউন । 

যে চাল;ক্যজাতি অতুল এমবয্য বাহুবল সম্পন্ন, যে জাতিতে বহুল 
গ্ণবান বার জন্মগ্রহণ করেন, সেই চালনক্য বংশীয় মূলরাজ এই জগতের 
অধাম্বর ছলেন। 

সমজ্জল পদ্মরাগ মাঁণর ন্যায় তাহার যশঃ প্রভা মেদিনীমন্ডলে বস্তুত 
1ছল এবং তিনি মানব সমাজে সখ এবং শান্ত বর্ষণ করিতেন । এ জগতে 
তাঁহার তুলনা কোথায় ? তাঁহার পৃথ্ব পু্রূষগণের মধ্যে অনেকেই মহাবলণ 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার ন্যায় কেহই মহাদাতা বা পাঁবন্রচেতা ছিলেন না। 

বহুবর্ষয পরে, বহপুর?ষ গতে সেই বংশে বিশ্বাবাদত 'সদ্ধরাজ জম্মগ্রহণ 

করেন। বিজয়লব্ধ ধনরত্ে তাহার কলেবর বিভাঁষিত হইয়াছল এবং তাঁহার 
যশোধ্বান পাথবীর সবর্থঘন প্রাতিধানত হইয়াছিল । তান নিজ বাহুবলে 
এবং সৌভাগ্যবলে অক্ষয় অসীম ধনরত্ব উপাঙ্জন করিয়াছিলেন । 
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তাঁহার ওরষে কুমার পালদেব জন্মগ্রহণ করেন । তান নিজ দয প্রাজ্ঞ 
এবৎ বাহবলে নিজ সম:দয় শন্ররকে বিধবস্ত করেন । তাঁহার আজ্ঞা জগতের 
অপরাপর সমগ্র নরপাঁত শিরোধায্ কারতেন। তিনি শাকম্বরীর অধী*বরকে 
[নিজ চরণে প্রণত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন । তিনি শিবলোক পযল্তি নিজ 
সৈন্য পারচালিত কাঁরয়া, শালংপ্রশ নগ্বরী মধ্যে পার্বত্য আধিরাজকে 
পদানত করয়াছলেন। 

ছন্রকোট শখরে দেবালয় সমৃহের মধ্যস্থলে সব্বেচ্ছি চূড়াপাঁর তিনি এই 
থোঁদত স্মারক লাপ সংস্হাপিত কারলেন । কারণ ৮ যাহাতে ইহা অজ্ঞান 
মংর্খদিগের হস্তগত না হয় ; তঞ্জনাই সব্বেদ্ডি শিখরে স্হাপিত হইল । 

1নশানাথ যেরূপ মৌদনীবক্ষে সুন্দরী কামনশীদগের অমল মুখমণ্ডল 
দর্শনে নিজ দেহের কলঙ্কচিহ স্মরণে লজ্জত হয়েন, সেই মত এই শিখর 
শিরে এই 'লীপ প্রাতীষ্ঠিত হওয়ায়, ছন্রকোট লাঙজত হইতেছে ।” 

[ সম্বং ১২০৭ ( তারিখ এবং মাস বলপ্ত ) ] 

যে-সব রাজপঃতেরা দীর্ঘকাল এখানে রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের ধম, 

সমাজ ও ব্যবহার-নীতি সম্পকে“ও কিছ আলোচনা প্রয়োজন । কারণ চলাঁতি 

ইতিহাসে আমরা সাধারণতঃ একটা' জাতির কেবলমান্র বাহ্যক অবস্হা, বীরত্ব, 
নীতিজ্ঞান, শাসন প্রণালন ইত্যাঁদ বিষয়ে অবগত হতে পার । কিন্তু সে 
জাতির আভ্যন্তাঁরক চারন্র এবং ধাঁধব্যবস্হা কেমন ছিল, সে কথা জানতে 
গেলে আমাদের সেই জাতির ধর্ম, সমাজ এবং ব্যবহার-নসাতর দিকে নজর 
দতে হয় । মেই কারণেই কর্ণেল উড্ বলেছেন £ সামাঁজক আচার-ব্যবহারই 
যেকোন জাতির ইীতবত্তের সমাধক প্রয়োজনীয় অংশ | সেই জাতির আচার- 
ব্যবহারের ওপর দ:্টি দিতে পারলে তবেই সেই জাতির আভ্যন্তাঁরক অনচ্হা 
ও সংস্কীত সম্পর্কে সঠিক আঁভজ্ঞতা লাভ সম্ভব । 

এথানে রাজপংত জাতি সম্পকে মোটামযাঁট একটা রুপরেখা তুলে ধরবার 
চেষ্টা করা হয়েছে । এবাবে তাদের ধর্ম, সমাজ ও ব্যবহার-নীতি সম্পর্কেও 
শকছন বক্তব্য পেশ করা হবে । 

ইতিহাস অন;সন্ধানে দেখা যাচ্ছে এইসব রাজপ্তেরা অতাঁতে জমি 
জাতির টেষ্ট (মঙ্গল ) ও আর্থ ( প.ঁথবী ) এই প্রধান দেবতাদের মধ্যে যুক্ত 
[ছিলেন । আর্থের গর্ভে মন্বীশের ওরষে টেন্টের জন্ম । 

সকন্দনভের জিৎ জাতির মধ্যে শৈবীগণই সবাপেক্ষা আধকতর বলবান 
1ছলেন। এখ্রা নিজেদের আরাধ্য দেবতা আথের ( পঁথবশ ) সামনে নরবাল 
দিতেন । ঈশীশও এদের অন্যতম আরাধা দেবতা । শৈবীদের ধমগ্রিছে 
লেখা আছে £ আর্ের রথ একটি গাভীর দ্বারা টানা হত। 
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হারকুলেশও টেন্টের (মঙ্গল ) স্তুতি গানের দ্বারা এবং তাঁদের পতাকা 
ও প্রাতমৃর্ত হাতে শৈবীগণ যুদ্ধ ক্ষেতে অবতীর্ণ হতেন এবং শেল ও 
মুখড় হাতে একমনে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতেন। 

শৈবীগণই উপশলার বিখাত মান্দর তৈরী করোছিলেন বলে সকলে 
অনঃমান করেন। বসন্তকালে প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হতে এইসব 
দেবতাগ্ণের মহোতসব সর; হত । তাঁরা নিজেরা বরাহ বাল দিয়ে তার মাংস 
ভক্ষণ করে আনন্দ উৎসব সর করতেন । 

রাজপুতগ্ণ হর-রমণী বাসন্তী দেবীর পুজা করতেন। বসন্ত খতু 
আসবার গঙ্গে সঙ্গেই রাজপ্তেরা সৈন্য, সামন্ত ও পারষদবর্থকে নিয়ে 
ম:গয়া করতে যেতেন এবহ প্রথমেই একাটি বরাহ হত্যা করে তার মাৎস ভক্ষণ 
করতেন । 

আষণ্বীর রাজপুতগ্বণের রণধর্ম ও হর পূজা পদ্ধাতর সঙ্গে শান্তপ্রয় 
ব্রাহ্মণদের উপাসনার কোন মিল পাওয়া যায় না। রণাঁপ্রয় রাজপনতেরা 
স্বাভাবকভাবেই শোিত বিলাস, তেজস্বী ও সঃরাসন্ত । তাঁদের বিশ্বাস 
মহাদেব স্বয়ৎ এইসব জানস অতান্ত ভালবাসেন । 

রামায়ণ ও মহাভারতে যদ্ধ রথের প্রচলন প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। 
রাজা জনক, দশরথ ও রাম থেকে আরম্ভ করে মুশলমান কতক ভারত 
[বিজয়কাল পরন্ত রাজপূতগণ, যে-সব যয্দ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন সে-সব 
যুদ্ধের প্রায় সবরক্ষেঘ্রেই যদদ্ধ রথ ব্যবহৃত হয়েছে । কর্ক্ষেত্রের মহাসমরে 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সারাঁথ হয়ে 'প্রয়সখা অজধনের যদ্ধরথ চালনা করোছলেন। 

রাজপুতেরা তাঁদের রমণীগণের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করতেন তা 
অনেকটা জর্মন জাতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। টাঁসটস: বলেছেন £ “বষম 
সঞ্কটাপন্ দুঃসময়ে জর্মনগণ রমণীর পরামশ* দৈববাণণ বালয়া জ্ঞান ও শ্রদ্ধা 
কারত।”' রাজপন্তেরাও যে এই প্রকার ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ মহাকবি 
চাঁদদেবের কাব্যগ্রন্থ । তাঁর কাব্যগ্র্ে এ সম্পকে প্রচ্র উদাহরণ পাওয়া যায়। 
রাজপৃতেরা বাঁণতাকে %দবী" বলে সম্বোধন করতেন । নজেদের পাঁরবারগণ 
অপহৃত হয়ে শন্রুর কারাগারে বান্দনী থাকবেন এ যন্ত্রণা জর্মন ও রাজ- 
পৃতদের অসহনীয় ছিল । এই যন্ত্রণা উপসম করতে প্রিয়তমাকে তাঁরা হত্যা 
করতেও প্রস্তুত ছিলেন । এবং নিজেরাও জখবন আহত দিতে কুন্ঠা করতেন 
না। কিন্তু কলঙ্কিত জীবন বা কুল-কলগক তাঁরা কখনই সহ্য করতে প্রস্তুত 
ছিলেন না'। যখন শরুর 'বন্রমে স্বাধীনতা প্রায় ল্ প্রায় হত, যখন দেখতেন 
যে মাহলাদের সত"ত্ব রক্ষা করা আর সম্ভব নয়, তখন রাজপূত রমণীরা 
জহরন্রত' পালন করতেন । আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের সতাত্ব রক্ষা করা 
রাজপ;ত রমণীদের কাছে এক স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। 
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দত £ দূত হচ্ছে বাজ রেখে পাশা খেলা বা জয়া খেলা । হইাতিহাসে 
দেখা যাচ্ছে আঁত প্রাচীন কাল থেকেই রাজপুত এবৎ জর্মনেরা বাঁজ রেখে 

পাশা খেলা বা জুয়ো খেলায় বিশেষ অননরক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়দের মত 
রাজ্য, ধন, সর্বস্ব, এমনাক স্বকীয় স্বাধীনতা পর্যস্তও পণ রেখে 
জর্মনেরা এই খেলায় সকৌতূহলে প্রবস্ত হতেন। এর কুহকে বিমোহিত 
হয়ে পাণ্ডবগ্বণ পর্যন্ত সর্বস্ব হারিয়ে শেষে দ্রৌপদকেও উৎস্গীকৃত করতে 
অগ্রণগ হয়োৌছলেন । তাঁদের এই আঁনভ্ঠকারী দত বিলাসতায় ভারতের 
যে সর্বনাশ সংঘাঁটত হয়োছিল তার প্রদীপ্ত প্রমাণ ভগ্নবান ব্যাসদেবের 
অমতময় মহাকাব্য গ্রঙ্থে ঙবলস্ত বর্ণে উীল্লাথত আছে। কিন্তু এত প্রমাণ 
সত্তেও এই মহা অনর্থকারী খেলা কেউ ছেড়ে দিতে পারেনাঁন। সবচেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধমের পৃত-মন্তেও এই ক্রীড়াকে অত্যন্ত পাব 
বলে গ্রহণ করা হয়েছে । মনে হয় সেই কারণেই দীপান্বিতার উৎসব-উপলক্ষে 
রাজপতগণ লক্ষ'ঈদেবীর সন্তোষের জন্যে প্রাতি বৎসর তাঁর প্রাঙ্গণে এই 
সর্বনাশকর খেলার আয়োজন করে থাকতেন । এ আমোদ-অন:ভ্ঠানকে 
তাঁরা অত্যন্ত পাবন্ন ধর্ম পালন হিসেবেই গ্রহণ করতেন। 

সরাপ্রিয়তা £ অত্যাধিক সহরাপ্রয়তা স্কম্দনভীয় আঁশ এবৎ জর্মনদের 

1জং-বৎশ-সম্ভবের একটা প্রধানতম প্রমাণ বলে সকলে অনঃমান করেন। 
পাশ্চাত্যের এই জীবন-দর্শনের সঙ্গে রাজপ;তগ্বণের জাঁবনধারার অতাঁব মল 
দেখা যায় । তাঁরা আতথেয়তায়, দেবোপাসনায়,সমর সঙ্জায় এবং দৈনিক 
জীবন প্রণালীতে এই সরাপানের আয়োজন করতেন। স:রাপান ছাড়া 
কোন বিশেষ অন্ঠান শঃভভাবে সম্পন্ন হতে পারতো না। প্রাসাদে কোন 
আতাঁথ এলেই রাজপুত রাজারা সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথমে সংরাপূর্ণ “মান্নার 
পেয়ালা” হাতে নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতেন । মানুষের জীবনে 
পানীয় বস্তু বলতে যত জানস আছে তার মধ্যে সুরাপানকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ 
বলে গণ্য করতেন । যাঁরা যংদ্ধাবলাসী ছিলেন, তারা কড়াস;ঃরা পান করতে 
ভাল বাসতেন। এবং মহাদেবকেই তাঁরা তাঁদের উপাস্য দেবতা বলে মনে 
করতেন। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, শান্তপ্রয় ব্রাঙ্গণদের সঙ্গে এইসব 
জর্মন ও রাজপ্তদের আচার পদ্ধাতিতে কোন মিল নেই। 

অন্ত্যেষ্টি বিধান £ মুত ব্যান্তর শেষ সংকার সাধনে রাজপুত এব 
জর্মনদের যেমন সৌসাদশ্য দেখা যায় তাতে স্পঙ্টতই প্রমাণ হয় যে, এ সকল 
প্রথা কোন এক আদি বংশতর্ থেকে সংগৃহীত । স্কল্দনভের অস্ত্যো্ট 
1বধান অন্সারে সেই প্রদেশের এবং সেই যুগের নামকরণ হয়েছে । সে 

যুখে স্কম্দনভায় বীরগ্ণের শবদেহ পোড়ানো বা কবর দেওয়া হত।. এটাই 
ছিল তংকালীন প্রথা । এবং সেই প্রথা অনুসারে সেই যূখকে "আনব" 
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বা 'মেরুযুণ" বলে প্রাসদ্ধ ছিল । এই প্রথার প্রবর্তক ছিলেন বোধেন 

(বুধ)। তঁনই স্তর সহমরণ এবং শবদেহের আঁণন সংস্কারের প্রথা 

প্রচলিত করেন। হেরডোটস বলেন £ এই সকল প্রথা শাকদ্বীপ থেকে 

থগৃহীত। 

মৃত ব্যান্তর যাঁদ একাধিক রমণী থাকতো তবে জিৎ ও শৈবাঁদের 

শাস্ত্ান্সারে জ্যেন্ঠা রমণীর স্বামীর আঁঙগন সংকারে িদ্ধা হতে পারতেন । 

কাঁথত আছে যে, বোদেনের জনৈক সহচর বণ্ডালের সঙ্গে তাঁর পক্ষী নান্না 

সহম.তা হয়োছলেন। 'ীকন্তু পরবতাঁ কালে স্কন্দনভী য়গণ এই প্রথার প্রাত 

ক্লমে মে বাীতরাথ হয়ে পড়তে লাগলেন । স্ব্খের স্বজাতিগ্বণের আত্মাকে 

এরুপ নদার্ণ যন্ত্রণায় আরোপিত করা পরবতাঁ কালে তাঁদের মতে য; শীন্তযুত্ত 

বলে 'ববোঁচত হয়ান। সেই কারণে তখন তাঁরা আগননে পোড়াবার পাঁরবতে” 

মাটিতে কবর দেওয়া আরম্ভ করেন । 

হেরডোটস: বলেছেন £ শীথায় ?জৎ তাঁর প্রিয়তম অশ্বকেও নিজের 

সঙ্গে প্র্জৰীলত আগমনে দগ্ধ করে ফেলতেন। এবৎ স্কম্দনভীয় 1জৎ 

শানজের ঘোড়া এবং যদ্ধের সমস্ত অপ্ত-শস্ত্র ভৃ্গর্ভে নিক্ষেপ করতেন। 

কেননা তাঁদের ধারণা ছিল যে, অশব ছাড়া তাঁরা পরলোকে বোদেনের সঙ্গে 
শমাঁলত হতে পারবে না। এই ধরনের একটা প্রথা অতাঁতে রাজপচতদের 

মধোও ছিল । তীরা যুদ্ধের পর তাঁদের সমস্ত সমর সঙ্জা (যেমন আঁসচম”, 

তরবাঁর, তুরঙ্গ ইত্যাঁদ ) আঁপ্নদেবতাকে উৎসর্থ করে পরে কূল পঃরোহিতকে 

দান করতেন । রাজপ্তদের সমাজ, ধর্ম, আচার ও ব্যবহার নাতি আত 

কঠোর এবং পাঁবত্। সেই কারণে রাজপতদের জন্মস্থান হিন্দুদের আতি 

পাব ভূমি । রাজপুতদের যেখানে আঁপ্ন সৎকার করা হয় সেই পাব ক্ষেত 

সদ্পকে রাজপৃতদের মধ্যে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে। 

তাঁরা মনে করেন যে, এই পাঁবন্র চিতা-বোঁদকার চাঁরাঁদকে বাঁভৎসকায়া 

প্রোতনসরা ভীম মৃর্ততে পারভ্রমণ করে বেড়ায় । অসাবধানতা বশতঃ যাঁদ 

কেউ সেই ভাঁমতে প্রবেশ করে তবে তাঁর আর রক্ষা নেই। তাঁদের ধারণা, 

&ঁ ভাবনা প্রেতিনীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রাস করে ফেলবে । বাংসারিক শ্রাদ্ধ- 

[বাঁধর সমাধান ছাড়া রাজপূতগ্থণ আর কোন কার্যপলক্ষেই বা কোন সময়েই 

এঁ গভর দ্হানে যেতে সাহস করেন না। তাঁদের ধারণা বোদেন ভ্রাম্যমান 

উজ্কানলের সাহায্যে তাদের পূর্বপনরূষ বীরদের সমাধিক্ষেত্র দসযার হাত 

থেকে রক্ষা করেন। এই ধারণার বশবতঁ হয়ে তাঁরা ভীষণ *মশান-ভামতে 

ও সমরক্ষেতে এক প্রকার ভ্রাম্যমান প্রদীপ্ত উল্কানল প্রায়ই দেখতে পেতেন । 
এবৎ এই উজ্কানলকে তাঁরা বোদেনের উল্কানল বলেই মনে করতেন । 

দল্দনভীয়গণ ম.ত ব্যান্তর ভস্মাবশেষের ওপর মধ্জ্েপ নিমণি 

করতেন। হর-উপাসক হিন্দ; পুরোহিত ও িৎগণেরাও ঠিক এইরুপ 

৬ 
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আচার পালন করতেন । রাজস্হানের স্হানে স্হানে যদ্ধ পাঁতিত রাজপূত- 
বীরের সমাধিক্ষেত্রে কখনও এইরৃপ সজ্কুপচিহন দেখতে পাওয়া যায়। এই 

এই সকল সমাধ ক্ষেত্রের শিরোদেশে সেই সমস্ত রাজপ্তবাীরদের প্রস্তর 

খোঁদত প্রাতমত প্রায়ই সংস্হাঁপিত থাকে । সে সকল প্রাতম:গত পর্ণা- 
বয়বে প্রস্তরোৎকীর্ণ | 

অন্ত্রপুজ। £ রাজপুতেরা আর্ধবংশ থেকে উদ্ভূত। শোর্য, বাঁধ, 
তেজস্ব'তা এদের রক্তে রক্তে প্রবহমান ॥ এ"রা স্বদেশের স্বাধীনতা এবৎ 

স্বজাতীর রক্ষার জন্যে আজাঁবন লড়াই করে এসেছেন। সেইকারণে অস্ত 
পৃজা এদের জীবনে এক বিশেষ পূজা । যদ্ধে যাবার আগে এরা আস 
স্পশ* করে শপথ করেন এবৎ আঁস-চর্ম, শেল, খড়া ও শুলের সামনে প্রণতঃ 

হয়ে কাঁলকা' দেবর আশীবদি প্রার্থনা করেন । 
অশ্বমেধ £$ অ*্বমেধ রাজপুতদের একটা মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞের কথা 

রামায়ণ, মহাভারত এব চাঁদ কাঁবর মহাকাব্য গ্রন্থে সন্দরভাবে লেখা আছে । 
এখানে রাজপ্তদের ধর্ম” সমাজ ও ব্যবহার-নশীতি সম্পকে কিছ. 

আলোচনা করা হল। এবারে এদের ধমনি্ঠান, উৎসব ও সামাজিক আচার 
সম্পকেও কিছ: আলোচনা করা হবে । কারণ একটা জাতির আভ্যস্তারক 
চাঁরত ও বাধব্যবস্হা জানতে গেলে সেই জাতির ধর্ম, সমাজ ও ব্যবহার- 

নশাতর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ধমনিজ্ঠান, উৎসব ও সামাজিক আচারের কথাও 
জানা প্রয়োজন। 

॥ রাজপুত জাতির ধর্মানুষ্ঠান, উৎসব ও জামাজিক আচার । 
রাজপ্ত জাত প্রাচীন আর্ধবৎশ সমহঘ্ভূত এবং রাণাগণ পাব 

সূর্যবংশধর । সুতরাৎ সনাতন আধর্ধর্ম এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব 
[বস্তার করোছিল। রাজপুত জাতি একাদকে যেমন শৌর্য, বশূর্য, বিক্রম ও 
বাহঃবলে মাতৃভাঁমর অনন্ত গৌরব রক্ষা করতে সক্ষম হয়োছলেন, সেইমত 
তাঁরা শ্রন্ধা, ভান্ত, নিষ্ঠা, দান, ব্রত, পুজা ইত্যাঁদও পালন করতেন। 
মাতৃভাঁম রক্ষা করা যেমন কর্তব্য, ঠিক তেমনি এইসব প্রথা পালনও তাঁরা 
একটা নৌতক কর্তব্য বলে মনে করতেন। সেই কারণে রাজপূত জাতির 
চার ছিল দূঢ়ু এবং 'নয়মানবাঁততায় বাঁধা । অসভ্য বন্য ববর এবং 
পাবত্য জাতির বাহ্বল, বিক্রম ও সাহস সবই থাকতে পারে এবং বাঁর 
সমাজে প্রশৎসাও পেতে পারে কিন্তু ধর্ম [বিধানে ও সামাঁজক নিয়মে 
তারা কখনই মানব সমাজের উৎকর্ষ অবস্থার উপযোগা বলে গণ্য হতে পারে 
না। কিন্তু রাজপূত জাত মানব সমাজে শুধুমাত্র উৎকর্ষ অবস্থার 
উপযোগী বলেই গ্রণ্য হয়ান। তাঁরা মানব সমাজে শ্রেণ্ঠ বলে বিবেচিত। 
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[ক তু কর্র্ণল টড: এ-াবষয়ে একাঁট বিরৃপ মস্তব প্রকাশ করেছেন। 1তাঁন 
বলেছেন £ “্রাজস্হানের অগ্থাণত ধম্মনিঙ্ঠানে অপাঁরমিত বাঁত্তদান এবৎ 

প্রভূত অর্থদান যাঁদ আধবাসীথণের সূনীতির নিদর্শন স্বরুপ গ্রহণ করা 
হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাঁদণকে উৎকর্ষতার শ্রে্ঠ আসন প্রদান কাঁরতে 
ক্ষমবান। ীকন্তু প্রায়ই বিপরীত অবস্হা প্রমাণিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
ভৃমিবাত্তদান কেবল মূত্যুশয্যার অনশোচনার ফল। সেই অনুশোচনা 
কুসংস্কার, ভয় ও পৃব্ব“জন্মের পাপাঁচস্তা সমদ্ভূত এবং ব:থা গাঁরমা ও 
স্বকণয় প্রবল ক্ষমতার দ্বারা সেই দানের অঙ্গ বাঁদ্ধ কাঁরয়া দতে ক্ষাস্ত হয় 
না।” 

কিন্তু মনুর আদেশ “যাঁদ নরপতি কোন অনারোগা রোগে আক্রান্ত 
হইয়া মৃত্যুমখে নিপাঁতত হয়েন, তাহা হইলে তান প্রজাদগের নিকট হইতে 
শাসন 'বাধিমত যে সমস্ত অর্থ, দণ্ড স্বরুপ সগ্রহ করেন, তৎসমস্তই যেন 
ধম্মযাজকাঁদগ্বকে প্রদান পুব্বক পনন্রকে নিয়ামতরুপে রাজ্যে আভধিক্ত 
কারয়া সংগ্রাম প্রাঙ্গণে মতুকে আঁলঙ্গন করেন । যাঁদ সেই সময়ে কোন সমর 

সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে যেন অনশনে ঈশ্বর আরাধনায় প্রাণ ত্যাগ 

করেন |” 

রাজপুতদের মধ্যে মন্র এ আদেশের অনেক প্রমাণ আছে । রাজপূতানার 
মধ্যে এমন রাজা বিরল যেখানে ভৃমির পণ্চমাংশের একাংশ দেবতার উদ্দেশে 
এবং পুরো হত, ধর্মযাজক, কার, ভাট, চারণ ও সন্বযাসণ ইত্যাঁদ পালনার্থে 
দান করা হয়াঁন। | 

রাজপুতরাজগ্ণণ যেমন আসর পূজা করতেন, তেমন তাঁদের হদয়েও 
ধর্মভাব জীবন্ত ছিল । বিদ্যার প্রাত ও তাঁদের ভাক্তর কিছ; অভাব ছিল 

না। কবিথণের প্রাতি রাণারা যেমন অনযগ্রহ দেখাতেন, ঠিক তেমাঁনই 
ভিক্ষারণ ত্রাহ্গণ, সন্নযাসীরাও রাণার অননগ্রহ লাভ করতেন। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায় যে, যুবরাজ অমর সিংহ প্রাণ ত্যাগ করলে যে ব্রাহ্মণ অমর 

[সিংহের শেষকৃত্য সমাধা করোছিলেন, রাণণ সেই ব্রা্গণকে ১৫ বঘা জাঁমদান 
করেছিলেন । 

কর্ণেল টড্ লিখেছেন যে, “রাজস্হানের বৈষ্বদিগের প্রধান উৎসব 

অন্নকুট। এই উপলক্ষ্যে বাভন্ন রাজধানী থেকে শ্রীকৃষ্ণের 'বাঁভয় ণাঁট 
বিগ্রহ একত্র করে পব্ববত প্রমাণ অন্নব্যঞ্জন এবং মষ্টাল্লাদ উৎসর্গ 
করা হয়ে থাকে । এবং নানা প্রাস্ত থেকে সমবেত হাজার হাজার বৈষ্ণব 

ধমবিলাঁদ্বকে এঁ পব্বত প্রমাণ প্রসাদ বিতরণ করা হয়৷” 
বসন্ত পঞ্চমী £ বসম্ত পঞ্চমী রাজপ্ত জাতির একটা প্রধান পর্ব । 

কাঁথত আছে যে, এই পণ্চমখ [তাঁথ থেকে খতুরাজ বসস্তঃ নিজের সৈন্য-সামন্ত 
সহ ন্রিভ্বন শাসন করে থাকেন । এহীদন রাজপত জাতি একেবারে উন্মাদ 
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মতি ধারণ করেন । কাজে এবং কথায় তাঁরা অশ্লীলতা ও যথেচ্ছাচারের 
পারচর় দিয়ে থাকেন । ীনম্নশ্রেণর লোকেরা তখন সূরা ও মাদক দুব্য 
পান করেন এবহ সম্দ্রাস্ত শ্রেণ লোকদের সঙ্গে আমোদ-আহযাদ করে দিন 
কাটান । তখন শ্রেণীভেদ আর থাকে না। 

ভান্গু সপ্তমী পর্ধঃ বসম্ত সপ্তমশর দঃুশাদন পরে ভান সপ্তম পর্ব । 
এইঁদন ধৰাস্তহারা প্রভাকরের জন্মাতাঁথ বলে রাজপত জাতির কাছে এটাও 
একটা মহামহোৎসব 1দবস। মেবারের রাণারা সূর্যবহশীয় । রজপূত 
জাত সর্ষের প্রধান উপাসক। স;তরাং তাঁরা যে এই ধরনের একটা উৎসবে 
মত্ত হবেন এটা আশ্চর্যের কিছ নয়। এইাঁদন রাণারা [নাজেদের সমস্ত 
সৈন্য-সামন্ত এবং প্রধান প্রধান রাজপুরূষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যন্তির সঙ্গে মহা 
আড়ম্বরে চৌগাঁ নামক স্হানে গিয়ে সযদেবের আরাধনা করেন । 

রাজপুতদের ইতিহাসে জানা যায় যে এরা সূর্যের পরম ভক্ত । সূয 
এদের কুলদেবতা ॥ সর্ষের জন্যে এরা আনন্দে এবৎ আত সহজে যদ্ধে 

জীবন বিসজজন দতে পারে। কারণ এদের দূ বিশ্বাস যে যাদ্ধে প্রাণ 
ত্যাগ করলে তাঁরা পাঁবন্র সূর্যলো।কে প্রবেশ করতে পারবেন । আঁদকালে 

রাজপ্তগণ সূর্যের উদ্দেশে অশ্ববাল প্রদান করতেন। এব সূর্যের নামে 

তাঁরা 'রাঁববার” স:ষ্টি করেছিলেন। উদয়পরে সকলের আগে সূর্যদের 
পুঁজত ও সম্মাঁনত । উদয়প;র রাজধানীর প্রবেশের প্রধান তোরণের নাম 
“সূর্য পোল" এবং রাজপ্রাসাদের প্রধান সভাগূহ 'সূযমহল" নামে খ্যাত। 

শিবরাব্রি £ রাজপতদের আরেকাঁট প্রধান উৎসব শিবরান্ি। মহারাণা 
একালঙ্গদেবের দেওয়ান রূপে প্রসিদ্ধ । সুতরাৎ তান এ দন 'িরম্ব 
উপবাসে ও ধমলোচনায় আতবাহত করেন । 

আহিরিয়স। উৎসব £ প্রীতিপূর্ণ ফাল্গুন মাসে রাজপুত জাতির 
প্রধান বীর পবেতিসব “আহারয়া* অথাৎ বাসম্তশ মগ্নয়ার অনভ্ঠান হয়ে 
থাকে । মৃয়ার আগের দন রাণা সমস্ত সামন্ত এবৎ কর্মচারীকে হলহদ 
বর্ণের পোষাক পরতে 'নদেশ দেন । পরাঁদন সকালে সকলে সেই বেশে 

রাজপ্রাসাদে সমবেত হলে, এবৎ রাজপুরোহিত শুভ লগ্ন নিধরিণ করে 
দলে, রাণা সমস্ত সামস্ত ও কর্মচারী সহ গৌরণ দেবীর শন; শুকর শিকারে 
যান। রাজপ্ত জাতির প্রবল বশবাস যে এইাদন কোন শুকর বধ করতে 
না পারলে সারা বছর তাদের অমঙ্গলে ঘেরা থাকবে । স:তরাৎ এ দিন সকলে 
গহন বনে, পর্বত শথরে যে কোন স্হানে, যে কোন প্রকারেই হোক শুকর 

1শকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রাণা তাঁর 'নির্জের পূত্র এবৎ সমস্ত 
সামন্তগণসহ নাজেদের অধ্বারোহণে বা এবৎ আসি নিয়ে পরস্পরে 
প্রাতযোগিতার মাধ্যমে এবং সবাগ্রে বাহঃবলে, বীরত্বে এবং অসীম সাহসে 
বন্য শুকর শিকারে এঁগয়ে যান । যে ব্যাক্ত সকলের আশে শুকর বধ করতে 

রে 
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সক্ষম হন, তান সোঁদনের ম-গয়ায়্ প্রধান বীর রূপে সম্মাঁনত হন । এবৎ 

এ খবর রাজধানীতে ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাঁর প্রশংসায় পণ্চমুখ হয়ে 
ওঠেন । 

সামন্তবর্গের সঙ্গে রাণা মহয়ায় গেলে কোন একাটি নিধাারত স্হানে 
রাজপাচকগ্রণ প্রচুর পারমাণে ভোজ্যদুধ্য প্রস্তুত করে রাখে । মবগয়ার পর 
রাণা সামন্তবর্থের সঙ্গে সেখানে এসে একন্রে আহার করেন। 

ফল্গৃৎসব £ ফাল্গুন মাস যতই অতাঁত হতে থাকে রাজপূত জাতির 
ফলহগ্ৎসবের সমারোহ ততই এাগ্য়ে আসতে থাকে । এই সময়ে তাঁদের 
মধ্যে আনন্দ, স্বাধীনভাবে খেলা, বিহার ও গণতবাদ্য অন,ভঠান হতে দেখা 
যায়। আবার এবং কুগ্কুমে সমস্ত রাজপথ ছেয়ে যায়। সমস্ত প্রাসাদ, 
রাজপথ, লোকের বেশভূষা তখন রাঁঞ্জত থাকে । তখন ধনবান, সম্ভ্রান্ত, 

সামন্ত, গ.হস্হ' দীন প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে আবীরে ও কুগুকুমে নিজেদের 
রাঙিয়ে রাখে । সকলের মুখেই তখন হোলশর গান, হোলণর কাঁবতা । 

ফলগুংসবের শেষ দিনে রাণা সমস্ত সামম্তকে পাঁরতোষ রূপে ভোজন 

কাঁরয়ে সকলের সম্মানার্থে প্রাতজনকে কাঠের তৈরগ তরবারি এবৎ নারকেল 
দান করেন। এইভাবে মুখর উৎসব শেষ হয় এবৎ পরের দন সমস্ত লোকেরা 
আবার 'নজেদের কাজে যথাযথ যোগদান করেন। 

ফাল্গুন মাসের পর আসে চৈত্র মাস। চৈত্র মাসের শুক্রপক্ষের তৃতী য়ায় 

রাজপ্তদের নৌতক এবং রাজনোতক শিক্ষা গ্রহণের মাস। মেবারের যে 

সকল পূর্ব সামন্তেরা রাণাদের প্রাত রাজভাঁক্ত এবৎ বিশেষ বীরন্দে 
আত্মপ্রাণ দান করে রাণাদের হিতসাধন করেছিলেন, তাঁদের বংশধরগণ এইঁদন 
রাণাদের কাছ থেকে মহাসম্মান লাভ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে 

রাণা প্রতাপ 1সংহ হলাঁদঘাটের 'চিরস্মরণীয় সমরে ঝালা সামন্ত মালার 
কাছে যে প্রভূত উপকার পেয়োছিলেন, উত্তরকালে তাঁর উত্তরাধবর্থ শেষ দিন 

পর্যন্ত রাণার সভায় সাঁবশেষ রূপেই সম্মানিত ছিলেন। উদয়পুর নগরে 
ব্রপোলিয়া নামক প্রধান তোরণে কোন সামন্তই জয়ঢক্কা বাজনার সঙ্গে ভেতরে 
প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু হলাঁদঘাটের যুদ্ধে সেই ঝালা সদরের 
রাজভাঁক্ত এবৎ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে এই সম্মান-সৃচক ক্ষমতা 
দান করা হয়োছল। এবং এই ক্ষমতা সেই ঝালা-বংশের উত্তরাধিকারীরাও 
শেষ দন পর্যন্ত ভোগ করোছিলেন। 

শীতল পুঞ্জ!£ এরপর চৈত্র মাসের অম্টমীতাঁথতে শতলা দেবীর 
পবেধিসব এগিয়ে আসে । এই সময় সমস্ত রাজ-রমণীরা নিজেদের পন্ত্ 

কামনায় মন্দিরে যান ও পূজো 1দয়ে থাকেন । 
জহ্মোগুসব পালন £ রাণাদের জন্মাতাঁথ উৎসব পালন একটা 

অহোংলব বলে গণ্য করা যেতে পারে । এই দিন রাজধানখর পগকল শ্রেপণর 
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প্রজারাই মহাআনচ্দে নতুন নতুন বেশভ্ষা পরে নিজের নিজের পদ অনযযায়শ 
উপহার দ্রব্য নিয়ে রাজপ্রাসাদে যান এবৎ রাণাকে আভনন্দন জানয়ে 
থাকেন । 

ভন্মপুর্ণ! পুজ| £ রাজপতেরা যত মহোৎসব পালন করে থাকেন তার 
মধ্যে অন্নপূর্ণা পুজা শ্রেচ্ঠ। একটা 'নধাঁরত শভাঁদনে নগ্ৰরের বাইরে 

অন্নপূ্ণ এবৎ মহেশবরের প্রাতিমা নিমণের জন্যে বিশেষ প্রাতানাধ পাঠানো 

হয়। অন্নপূর্ণ ও মহেশবরের মতি তৈরন হয়ে গেলে, কুল-কাঁমনীগণ সেই 
ম.'তিকে প্রদাক্ষণ করে নাচ-গ্রান ও উৎসব পালন করেন এবৎ শেষে নজেদের 

স্বামশর দশরঘঘয়ি: কামনা করেন । পুজো শেষ হলে সেই মতি দুটিকে সাগর- 

কূলে আনা হয়। এখানে পঃ্র্ষেরা নিরব দর্শকমান্র। প্রাতমার সঙ্গে 
কেবলমান্র রৃপবতণ যুবতী কন্যারাই নাচ-গান ও বাদ্যের সঙ্গে অনগ্ধমন করেন । 
প্রাতিমা যখন সাগরকৃলে আনা হয়, তৎন ঘনঘন কামান ধ্বাঁন করে প্রত্যেককে 
জানানো হয় । তখন আবাল-বদ্ধ-বাঁণতা নতুন পোষাকে সেই সাগরকলে 

সমাবেত হন। লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে সেই মুত দুটিকে স্নান কাঁরয়ে 
আবার প্রাসাদে ফরিয়ে আনা হয় এবং ক্রমাগত তন দন ধরে পূজা ও 
উৎসব পালন করা হয়। 

ভানুসগুমী : বাসম্ভী পণ্মীর দুদিন পরেই ভান অগ্তমী উৎসব 
কাথত আছে সূযদেব এই ?দনে জন্মগ্রহণ করোছলেন। সর্ধবহশণয় 
রাণাগণ যে 'াীজেদের বংশের আদ প7রুষের জন্মাঁদবস নানাপ্রকার 
আনন্দোৎসবে পালন করবেন এ ব্যাপারে সকল এ্রীত্হাঁসকগণই একমত 

এই সময়ে রাণা তাঁর সৈনা, সামস্ত, সদরি ও পারষদ বগে পাঁরব-ত হয়ে 
চৌগাঁ নামে এক পাঁবত্র জায়গায় ঠগয়ে থাকেন এবখ সেখানে ভগবান 1দবাকরে; 
পূজা শেষ হয়। 

শিবরাত্রি মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের আরম্ভে কৃষ 
চতুদশী পক্ষ শিবরঠীন্র নামে আভাহত । 'হন্দ; মাত্রেই বশেষতঃ রাণা এই 
1শবরাতিকে পবিভ্ব জ্ঞান করে থাকেন। রাণা "শবের প্রাতীনাঁধ'' না 
খ্যাত। রাজপহতগণ সেই দিন 'নরম্ব্ উপবাসে আতবাহত করেন । 

ফুলদ্দোল £ হন্দ্রাজ চক্রবতী বিক্রুমাদত্যের চাক্দ্রসৌর বষরিজ্ডে? 
সঙ্গে রাজপ্তদের কুস্মোৎসব আরম্ভ হয়। রাজপনতগণ এই উৎসববে 

ফুলদোল নামে আঁভীহত করে থাকেন । আধ্িবনের ন-রাতি পরবে যে সমং 
আন;ছ্খানিক বাধ পালন করা হয়ে থাকে, ফুলদোলে তার আধকাৎশই দেখছে 
পাওয়া যায় । এঁ উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান খড়াপূজা । রাণার প্রাসাদে এই 
পৃজাবাধ পাঁলত হয়। কিম্তু বাসম্তী পূজায় যে সকল উৎসব পালন কর 
হয়ে থাকে খড়াপূজা তার কাছে আত সামান।। মধুময় বসম্তের আ বিভা 
সমন্ত গং মাঞুরামায় ভরে ওঠে । এই মধূমাসে রাজপততেগগণের ঘরে ঘও 



চিতার গড় ৮৭ 

আনন্দের বান ডাকে । রাজপুত কামিনণগণ পুরুষগণও প্রমোদ কুঞজবনে নাচ, 
গানও উৎসব করে থাকেন । তাঁদের মাথায় থাকে কুসম-মুকুট, গলায় 
কুসূমহার এবৎ সবঙ্গি ফুলে ঢাকা । কুঞ্জবনে ন.ত্য, গীত, বাদ্য ও পদাবলণ 
গান হয়ে থাকে। 

অশোকাষ্টূমী সকল রাজপ্তগণই এই অশোকাজ্টমখতে বিশ্বমাতাকে 
পৃজা করে থাকেন । রাণা এই দনে নজেদের সদরি, সামস্ত ও পাঁরষদবঞ্গের 
সঙ্গে চৌগাঁ প্রাসাদে থিয়ে সমস্তাদন নানা আমোদ-প্রমোদে আতবাহত 
করেন । এই দন প্রত্যেক রাজপূতই াীজেদের কূলদেবতা ভগবতাঁকে 
পুজো 'দিয়ে থাকেন। 

রামনবমী £ অশোকাম্টমীর পরের দিনই রামনবমণ । রাজপুতদের 
ধারণা এই শুভাঁদনে রাঁবকুলাতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করে- 

ছিলেন । সতরাৎ তার বৎশধরগণ যে এই দিনটিকে আত পবিত্র জ্ঞান করবেন 
এটাই ্বাভাঁবক | এই রাম নবমীতে যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র হাতি ও ঘোড়া 
পৃজো করা হয়ে থাকে । রাণা এরীদন চৌগাঁ প্রাসাদে সমস্ত সামস্ত ও 
সদরিদের নয়ে মহাসমারোহে যান্লা করেন । সেখানে নানাপ্রকার উৎসব 

অন্াঙ্ভত হয় । শৃহন্দ শাস্ত্রে বলা আছে যে, এই দিনে ভগবান রামচন্দ্রকে 
উদ্দেশ করে যে যা কিছ করবে, তাতেই অনেক পূণ্য লাভ হবে । বিশেষতঃ 
যান উপবাস এবৎ সারা রাত জেগে পিতৃুলোকের তরণ করতে পারবেন, 
[তান ন্ুহ্ষলোক প্রাপ্ত হবেন ।* 

*[ তাঁষমন: দিনে মহাপন্ন্যে রাম মযীদ্দশ। ভান্তিতঃ । 
যকত ক্রিয়তে কম্্ম তম্ভবক্ষয় কারকম ॥ 
উপোষণহ জাগরণৎ ?পতনটাদ্দশ্য তর্পণম । 

তস্মিন- দিনেতৃ কর্তব্যৎ রন্ষপ্রাপ্তি মভীপসহীভঃ ॥ ] 

॥ অগস্ত্য সঘাহতা ॥ 
মন ত্রয়োদশী 8 চৈত্র শুক্রতয়োদশীতে রাজপূতগণ মঈনকেতন 

কন্দর্পের পূজো করে থাকেন । যাঁদও ওর পূর্ব ও পরব্তাঁ দ্বাদশশ ও 
চতুর্দশখতেও পূজোর ব্যবস্থা আছে । তবুও রাজপুতগণের মতে এই 1দনই 

[বিশেষ প্রশন্ত । এই সময়ে মধূমাস সাধারণতই গত ॥ 'নদাঘের গরম বাতাস 
ধীরে ধীরে বইতে সর; করে। ফলে ভরা গ্রাছ-গাছালশর সমস্ত ফুলদল 

খসে যেতে সূর্ করে। িন্তু ফ্লেশবরী চামেলা তখনো প্রকার 
আঁঙ্গনায়। রাজপুত রমণীগণ এই কুস্ম-রত্ধের মালা তৈরী করে নিজেদের 
কাল চুলে জাড়য়ে মদন-দেবের পজো করে থাকেন। 

কর্ণেল টড্ বলেছেন, “রাজপুত রমণীগণ যে-রুপ ভাঁক্ত সহকারে 
মন ধ্জের পূজা কাঁরয়া থাকেন, ভারতবর্ষের আর কোথা এমন পূজা 
হয় না। তাহারা কামদেবকে এইরুপে স্তব কাঁরয্লা থাকেন £ 



৮৮ চিতোর গড় 

[“পূজ্প ধন্বন ! নমস্তেহস্ত নমস্তে মানকেতন ! 

মূণীনাৎ লোকপালানাৎ ধৈষচ্িতি কৃতে নমঃ । 
মাধবাত্মজ ! কন্দর্প! সম্বরারে ! রাতীপ্রয় ! 
নমস্তভ্যৎ জিতাশেষ-ভহবণায় মনোভদবে ॥ 
আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়শ্চ শরণরজাঃ | 
সম্পদ্যতাম ভণষ্টৎ মে সম্পদৎ সন্তু মে স্থিরাঃ ॥ 
নমো মারায় কামায় দেবস্য মূর্তয়ে | 

রক্মাবিষ্ শিবেন্দ্রানাৎ মনঃক্ষোভ করায় চ ॥৮] 
রাজপতদের দড় 'ব*বাস যে, যান অনঙ্গদেবের উত্তর্্পে স্তবস্তুতি 

করে পৃজা করেন, সারা বংসরের মধ্যে তাঁর কোনর্প আঁধ-ব্যাঁধ বা 1বপদ 
হয় না। 

নব গোৌরীপুজ। £ মদনোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে চৈত্র মাস শেষ এবৎ সেই 
সঙ্গে একটা অতাঁত বছরও শেষ হয় । বৈশাখের কঠোর সূর্যের তেজ কপালে 

নিয়ে নববর্ষ সরু । হন্দ্ শাস্ত মতে বৈশাখ পরম পাঁবত্র মাস। এমাস 

বছরের সকল মাসের শ্রেষ্ঠ । এবৎ ভগবান মাধবের আত 'প্রয় । এই মাসে 

যান নিয়ামতভাবে পুজো করতে পারেন, তান মতত্যুর পর 'বিষ্ণুরুপ প্রাপ্ত 
হয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে ভ্রাড়া করতে পারেন। কিন্তু রাজপতগ্বণের মধ্যে এই 
পন্ন্যময় মাসে কেবলমান্তর একি উৎসবই হয়ে থাকে। তাও আত সামান্য । 
সে পুজার নাম নব গৌরী পুজা । এই পূজার সময় সমস্ত সদারেরা একনে 

রাণার প্রাসাদে যান্না করেন। এই যান্নার নাম “নাকরা ক। আলপোয়ার” | 

সেখানে ভণ্ববতী গৌরীকে স্নান কারয়ে নানাপ্রকার পুজা করা হয়ে 

থাকে । এই পর্বাট সম্পর্ণ নতুন । এ পব“ রাণা ভীমাসংহ কতৃক ১৮১৭ 
খ্ীষ্টাব্নে সূচিত । কিন্তু উত্তরকালে রাণাগ্ণ এই আভনব উৎসবকে হিন্দু 
ধর্মের সম্পু৭ বিপরীত বলে জ্ঞান করেন। কারণ খে বছর এই উৎসব প্রথম 

পালিত হয়, সেই বছর পেশোলার জলম্রোত সহসা প্রচণ্ড বেগে উচ্ছ্বাঁসত 
হয়ে সমস্ত রাজ্য স্লাবত করে । সেই আকাঁস্মক জলোচ্ছৰাসে রাণাদের প্রভূত 
্ষাতসাধিত হয়। সেই জলোচ্ছৰাসে নগরের এক তৃতায়াঘশ আঁধবাসখ ও 
ধনরত্ বিধবস্ত হয় । কাঁথত আছে সেই বি্লব-দিবসে রাণার একটি পুত 
অকস্মাৎ প্রাণত্যাগও করে। কিন্তু পরবতাঁ রাণারা এ অতাঁত ঘটনা ভ্রঃক্ষেপ 
করেনান। তাঁরা নিজেদের প্রাসাদে আমোদ-প্রমোদ ও পূজা পালন করে 
থাকেন। এই আভনব উৎসব উপলক্ষ্যে ভগবতী গৌরণর পূজা বাঁধ অতব 
আনন্দ উৎসবের মধ্যে সুসম্পন্ন হয় । 

সাবিত্রী ব্রভ £ জ্যৈণ্ঠ কৃষ্ণচতুর্দশ?তে সাবিত্রণ ভরত আচারত হয়। যে 
সমস্ত মাহলা এই পর্ব উপলক্ষ্যে উপবাস করেন, সতীশ্প্রধানা সাবনীর 
প.ণ্যকথা শ্রবণ ও তাঁর পূজা করেন, তাঁরা কখনও বৈধব্য যক্ত্রণায় নিপীড়ত 



চিতোর গড় ৮৯ 

হন না। সেই কারণে রাজপুত রমণীগণ এ 'দিনে 'নাঁদঘ্ট বটগ্বাছের নখচে 
যথা বিধানে সাবিন্রশর অচ*না ও তাঁর পণ্যকথা শ্রবণ করে থাকেন । 

রস্ত। তৃতীয়! £ হন্দ; রমর্ণীগণ জৈ)ষ্ঠ মাসের শরাতৃতীয়া তাঁথতে এই 
ব্রত পালন করে থাকেন । রম্ভা ভগ্ববতী গৌরীর অপরা মৃর্তি। তান যে 

দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ মৃতিতে 1হন্দুগণ-কর্তক পাজত হয়ে থাকেন এ মতি 
তার অন্যতম । রাজপুত রমণীগ্ণণ ধনভাগ্য-লাভের আশায় এ দেবীর 
আরাধনা করে থাকেন । 

অরণ্য-ষষ্ঠীঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষে দেবসেনা ভগবতা ষষ্ঠী দেবর 
যে পূজা হয়ে থাকে তার অপর নাম অরণ্য বম্ঠী । দ্বাদশ মাসে ভগবতা যে 

দ্বাদশ (*১) মৃততে প্রসুতিণ-কর্তক পৃঁজিত হন এ পূজা তার অন্যতম । 
এই উৎসব উপলক্ষ্যে পাত্রার্থনী ও প;ত্রমঙ্গলার্থনী হিন্দ রমণীরা অরণ্য 
মধ্যে প্রবেশ করে বট বা অম্বঙ্থ মূলে দেবীর পুজা করে থাকেন । বাহখলা- 
দেশের মত রাজপূতদের মধ্যেও এ পূজায় কোন বিশেষ আড়দ্বর দেখতে 
পাওয়া যায় না'। 

(&১) 'প্রসৃত্যা দ্বাদশে মাস সম্পৃজ্য পত্যবদ্ধায়ে | 

সৃতে জাতে তথা ষ্ঠ্যাৎ ষষ্ঠী দ্বাদশ রৃুপিণী | 
বৈশাখে চান্দনন ষষ্ঠী জৈ[চ্ঠে চারণ্য সখীজ্ঞতা | 
আধাটে কার্দ্দমী জ্ঞেয়া শ্রাবণে লণ্ঠনী তথা । 
ভাছে চপেটী 'বিখ্যাতা দুগ্ঘাখ]া *বযুজে তথা । 
নাত্যাখ্যা কান্তকে মাসি মার্গে মূলক রৃপিণণী ॥ 
পোৌঁষে মাস্যশ্নরপা চ শীতলা তপাঁস স্ম.তা। 
গোরাপিনৰ ফাজগুুনে চ চৈত্রেহশোকা প্রকীতিতা 1” 

| স্কন্দপূরাণ ॥। 

রথযাত্রা ঃ8 আধাঢ় মাসের শুক্ুপক্ষের দ্বিতীয়া 'তাঁথতে ভগবান 
বিষ্ণুর রথযাত্রা । 'হন্দ্শাস্ত্রে নারায়ণের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি যাত্রাকথা বলা 
আছে। সেই দ্বাদশ যাত্রা দ্বাদশাঁট ভিন্ন ভিন্ব নামে প্রাসদ্ধ (*২)। 
রথযান্না তার অন্যতমা । যাঁদও রাজপুতগণ ভগবানের দোলযাতা ও ঝুলন- 
যাত্বা বিশেষ আড়ম্বর ও সমারোহের সঙ্গে সমাপন করে থাকেন কিন্তু তব্ও 
এই উৎসবে তাঁদের সামান্যই উদ্যোগ্ধ দেখতে পাওয়া যায় । 

(৮২) “বৈশাখে চান্দন, জৈযঞ্ঠে স্নান, আষাঢ়ে রথারোহণ, 
শ্রাবণে শয়ন, ভাগে পার্্বপরিবর্ত'ন, আঁশবনে বাম 
পাশ্ব” পরিবর্তন, কার্তিকে উত্থান, অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, 
পৌষে পূষ্যস্নান, মাঘে শাল্যোদন, ফাঙ্গুনে দোলারোহণ 
এবং চৈ মদনভাঁঞকাধাত্রা 1” 



৪৯০ গিতোর গাড় 

[ ্কন্দপুরাণে ভগবান বিষ্ণুর এই দ্বাদশ যাত্রার উল্লেখ দেখতে পাওয়া 
যায়। ] 

পার্ধস্তী তৃতীয়! £ শ্রাবণ মাসের শঃরুতৃতীয়াতে রাজপুতগ্ণণ পার্বতী 
ব্রত পালন করেন । কাঁথত আছে এই দিনে গিরবালা ভগবতাঁ গোরা ভগবান 
মহাদেবের সঙ্গে মালত হয়ৌছলেন। রাজপুতগণ এই পর্বকে আত পাবন্ন 

এবং অবশ! পালননয় বলে জ্ঞান করেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, যাঁদ এই দিনে 

কোন রমণী ভাঁক্ত সহকারে পারবতীকে পূজা করেন? ভগবত তাঁর সর্বকাম 

পূরণ করে তাঁকে আস্তমে নিজের সহচরী করে নেন। সেই কারণে রাজপ্ত 

রমণণগণ অত্যন্ত ভাঁক্ত সহকারে এই দেবর পূজা করে থাকেন। রাজ 'াগ 

যাঁদও এই ব্রত পালন করেন না, 1কন্তু তাঁদের মতে এই পর্ব আঁত পা 
পণ্যময়। ভীম-আঁধকার অথবা পাঁরত্যক্ত গৃহে পুনরাগমন বিষয়ে তাঁদের 
মতে এসময় আঁত শুভ ও পাঁবন্র লগ্ন । 

এইদিনে প্রত্যেক রাজপূতই লোহিত বর্ণের বেশ ধারণ করে থাকেন । 
জয়পনরের নপাঁতরা এই উপলক্ষে নিজেদের সদারদের লোহিত বর্ণের এক 
একাঁটি পোষাক বিতরণ করেন । উদয়পুর অপেক্ষা জয়প্রে এই বত পালনের 
কিছ; বিশেষ আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায়। জয়পুর বাসিন* রমণীগণ 
ভগবতী-পাবতঈর একটি প্রাঁতিমা প্রস্তুত করে ও উত্তমরূপে সাজিয়ে সদর 
গত সহকারে নিজেদের কাঁধে বহন করে থাকেন । রাণা স্বয়ৎ এবৎ 

সরারগণ এই রমণসদের পেছনে পেছনে গমন করেন । এই উৎসব উপলক্ষ্যে 
সকল রাজপ:তই নিজেদের দাহতাকে এক একট লাল পোষাক 'দয়ে থাকেন । 

ন।গ পঞ্চমী £ শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ পণ্চমী তাঁথতে নাগজননণ ভগবতী 
মনসার পূজা হয়ে থাকে । বষাঁর আবরাম ধারা-পতনে মাঠ-ঘাট পারশৃণ? 
হলে সাপেরা গ্রামের অভ্যন্তরে আশ্রয় নতে থাকে । সুতরাং এই সময়ে 
নাগগণের োাবশেষ প্রাদচভবি দেখা বায় । ৬শাবত। মনসা নাগে*বরা এবছ 

বধহরী ॥। রাজপুতদের ধারণা এঁ পণ্চমী 1তাঁথতে নাগের পূজা করতে 

পারলে লোকের নাগভয় দূর হয় । সেইজন্য সকল [হন্দুই যথা বধানে জগং 
গৌরী মনসার পৃজা করে থাকেন। তবে উদয়পুরে মনসা-পৃজার বিশেষে 
আড়ুগ্বর দেখতে পাওয়া যায় না। 

রাখী পুনিমা £ শ্রাবণণ প্ার্ণমাতে রাজপৃতগ্রণ এই উংসবের আয়োজন 
করে থাকেন। কাঁথত অছে মান পঙ্গব দঃবসার উপদেশান্সারে সকল 

প্রকার বিঘ ও বিপদ থেকে দরে থাকবার জন্যে নিজে একগাছা বলয় ধারণ 
করোছলেন । সেই বলয় রাজপৃতগ্ণ কর্তৃক রাখী-বলয় নামে আভাহত হয়ে 
থাকে । রাজপৃতদের মতে কেবল ধর্মযাজক ও গমণ্ণীহ্বাণই এই বলয় 'বতরণ 
করতে পারেন । অন্যথা সেটা অপ্রাসন্ধ বলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। 
রাজপ্ত মাহলাগণ যে ব্যাক্তিকে ভ্রাতৃতে বরণ করতে বাসনা করেনঃ নিজেদের 
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সখী অথবা কুলপুরোহতদের মাধ্যমে তাঁর কাছে এ রাখখবলয় পাঠিয়ে দিয়ে 
থাকেন। যাঁরা এইরূপ সম্মান পান তাঁরা যথাবিধানে এর প্রাতদান করতে 
চাটি করেন না। আমাদের বাংলাদেশেও ভ্রাতীদ্থিতাঁয়ার সময় ভাঁনীগণ 
যেমন ভ্রাতাদের নব-বাস প্রদান করে থাকেন, রাজপুত রমণীরাও এ পাীণমা 
তাঁথতে নিজের ভাইকে নতুন পোষাক দান করেন । 

জন্মাষ্টমী £$ ভাদ্র কৃষ্ণাম্টমী 'তাঁথ ভগবান শ্ত্রীকফের জন্মাঁদন । 

সকল হন্দুই এই 'দিনাটকে আত পাঁবন্র জ্ঞান করে থাকেন। রাণা উত্ত 
কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তাথতে সর্দার ও পারিষদগণের সঙ্গে চৌথাঁ প্রাসাদে 
আসেন । সেই তৃতীয়া থেকে অম্টমী পর্যন্ত ব্রমাগত ছ"দন তাঁরা ভগবান 

শ্রীকৃষকে বাবধ ধানে পৃজা করে থাকেন। সেই সময়ে সকলেরই গায়ের 
পোষাক হলুদ থাকে । সকলের মহখেই হরিনাম-কীর্তন শোনা যায়। 

এই সময়ে রাণারা নিজেদের পতৃদেবতাখণের তর্পণ করে থাকেন । 
এই তর্পণ ক্রমাগত এক পক্ষকাল ধরে চলে । রাণারা পিতৃপনুরূুষের সমাধি 
মান্দরে শিয়ে ধৃপ, দীপ, ফঃলের মালা ও নানাপ্রকার নৈবেদ্য দিয়ে 

তাঁদের পূজা করে থাকেন। এবং ফলের মালা দিয়ে মান্দর সাঁজয়ে 

রাখেন । 
খড়গপুজ। £ যে উৎসব উপলক্ষে রাঞ্জপুতগণ খড়গ পৃজা করে থাকেন 

তার মাম 'নরাত্র' । এই “নরান্' মহোৎসব রাজপহতদের সমর দেবতার 
উদ্দেশে অন্বাত্ঠত হয়ে থাকে । আশ্বন মাসের থম দন থেকে এই 
বাচত্র পূজা আরম্ভ হয়। সেহইাদন রাণার উপবাস। প্রাতঃকালে শয্যা 
ত্যাগ করে স্নান শেষে খড়গপূজায় বসেন। গহেলাট্কুলের প্রাঁসদ্ধ 
দ্ব-ধার আস এই সময়ে আয়ংধাগার থেকে বাইবে এনে যথা 1বধানে পূজা 
করা হয়। তদনস্তর রাণা নিজের সদরিগণের সঙ্গে একান্ত হয়ে পাব 
খড়গকে পকষণ পোল' নামে একটা প্রাসদ্ধ তোরণদ্বারে [নিয়ে আসেন। 

সেই তোরণদ্বারের পাশেই ভশবতী অন্টভূজার মান্দর আছে । সেই মান্দরের 

দ্বার দেশে রাজযোগণ &&) নিজেদের অনঃগত মহস্ত ও অন্যান্য যোগী গণের 
সঙ্গে রাণার হাত থেকে সেই খড়গ নিয়ে দেবশর সামনে রেখে আত সতকণতার 

সঙ্গে পাহারা দেন। সেই দন বেলা তিনটার সময় নগরের তিঞ্বার মণ 

থেকে বাদ্যযন্মের আওয়াজ শোনা যায় । এটা একটা সঙ্কেত ধ্াান। এই 
সঙ্কেত ধান শোনামান্র রাণা নিজের সদার ও সামভ্তদের নিয়ে মাহবশালায় 
গিয়ে একাঁট মাহ এনে বাল দেন। তারপর 'তাঁন মাঁন্দরে প্রবেশ করে 
সেই রাজযোগীদের (৮) পাশে বসে পুজা করেন। দাট রৌপ্যমুদ্রা ও 
একট নারকেল তাঁদের দান করেন এবং খড়েগর পূজা শেষে নিজের প্রাসাদে 
[ফিরে আসেন । 

দ্বিতাঁয় ?দবস £হ আগের দিনের মত রাণা এই 1দনও সদলে চোগাঁ 
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প্রাসাদে খিয়ে একটি মাহষ উৎসর্গ করেন । সন্ধ্যায় রাণা জগন্মাতার মাঁচ্দরে 
গিয়ে কিছু ছাগ ও মহিষ উৎস করে আসেন। 

তৃতীয় দিবস £ এই 'দিনেও রাণার চোঁগাঁ প্রাসাদে যাত্রা এবং সেখানে 
মাহৰ বাঁলদান। সন্ব্যকালে পাঁবর মান্দরে আরো পাঁচটি মাহষ 
বালদান । 

চতুর্থ দিবস £ রাণার চৌণাঁ প্রাসাদে গমন । মাঁহষ বাঁলদান ৷ 
সন্ধ্যায় মান্দরে পূজা শেষে রাজযোগীকে €*) শক্র ও ফহলের মালা 

উপহার ও মহিষ বাঁলদান। এই বাঁলদানের ব্যাপারে রাণাদের বিশেষ 
দক্ষতার পাঁরচয় পাওয়া যায় । মান্দরের অজ্পদূরে মাহষ যৃপবদ্ধ থাকে । 

রাণা একটি সিংহাসনে বসে ধনবনি হাতে নিয়ে অব্যর্থ সন্ধানে সেই পশনকে 
বধ করেন। 

(*) [ রাজযোগণ £ রাজস্থানে একদল যোগী আছেন । তারা আবশ্যক মত 

আস ধারণ করে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। 

সেই যোগী-সম্প্রদায়ের আঁধপাঁতর নাম রাজযোগাী । | 
পণ্চম 'দবস £ চৌগা প্রাসাদে নিয়ামত বালদানের পর রাণার আদেশে 

সেখানে গজযুদ্ধ হয়ে থাকে। পরে তান সদলে ভগ্ঘবতী আশাপুণরি 

মাঁন্দরে যাত্রা করেন । তথায় একাঁট মাহষ ও একাট মেষ বাল দিয়ে তান 

আঁধঙ্ঠান্তী দেবীর প্রসাদ লাভ করেন । 
যজ্ঠাদবস £ এই দিনেও রাাণা নিয়ামত চৌগাঁ প্রাসাদে আসেন । কিন্তু 

কোনপ্রকার বাল হয় না। অপরাহে চতুর্ুজ দেবীর পুজা-আরাতি শেষ 

করে তান কান-ফোড়া যোগ্ধদের মহন্ত 'ভিখারীনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করেন। পু 

সপ্তম দিবস £হ চৌগাঁ প্রাসাদে প্রাত্ঠাহক অনচ্ঠান শেষে রাণা প্রধান 

অ*্বপালকে আদেশ করলে সে ব্যাক্তি রাণার সমস্ত অশ্বথলোকে সমন্দরভাবে 

সাজিয়ে সরোবরে স্নান কাঁরয়ে আনেন । সেই দিন রজনাীযোগ্ে প্রাসাদে 

হোমের ধূম পড়ে যায়। একটি মেষ ও একাটি মাহষ সৌঁদন বাঁল দেওয়া 

হয়। সোঁদন রাণা কান-ফোড়া যোগ্ণদের নিমন্ত্রণ করে নানাপ্রকার 

মন্টানে সেবা করেন। 

অষ্টম দিবস ৪ অঞ্টম দিবসে প্রাসাদে হোম হয়। এ্রীদন বিকেলে 

রাণা নিবাচিত সদরের সঙ্গে নগরের বাইরে কিছ গোস্বামীদের সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করেন। 

নবম দিবস £ এই 'দিন রাণারা আর চোগ্বাঁ প্রাসাদে যান না। রাণার 

আনংমাত ক্রমে অধ্বপালগণ অধ্বদের *নান শেষে প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং 

পুজা হয়। রাণারা এইসব অম্বপালকে পুরস্কার দান করেন। রাজযোগীরা 

প্রাসাদে সেই খড়গ নিয়ে এলে রাণা অত্যন্ত ভাঁন্ত সহকারে সেই আঁস গ্রহণ 
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করেন এবং যোগীদের উপহার দান করেন । যে মহস্তেরা ভ্রমাগত নয় দিন 
ধরে উপোস কোরে খড়েগর পৃজো করেন, রাণা তাঁদের অনেক রৌণ্য ও স্বর্ণ 
ম.দ্রা দান করেন এবং ভালভাবে আহারের ব্যবস্হা করেন। 

দশম দবস £ এই দশমী তাঁথ ভারতের জমগ্র হিন্দু সমাজে বিশেষ 
পারাচত। কাঁথত আছে ভগ্ববান রামচ' দু স*তাদেবংকৈ উদ্ধারের জন্যে এই 
পাব দিনে রাবণের বিরদ্ধে যঃপ্ধষান্রা করেন । রাজপুতগণ এই 'দিনাটিকে 
সামারক ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করেন। এইদিন সকালে 
রাণা নজের দশক্ষা;রুূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁদকে চৌগাঁ অথবা 
মাতাচল 'গ্বারকুটে নানাপ্রকার আসন পাতা হয়ে থাকে । সেখানে গোলন্দাজ 
সেনারা সংন্দর পোষাকে অপেক্ষা করে । সন্ধাকালে রাণা ও সদারেরা এ 
মান্দরে এসে কৈজরী নামে একাঁট গ্রাছকে পুজা করেন এবং পরে একট 
পঞ্জরাবদ্ধ নলকণ্ঠ পাখীকে উদ্ধার করে গ্গনভেদী কামানের গজণনের 
মধ্যে নিজের প্রাসাদে ফিরে যান । 

এইভাবে একাদশ দিবস নানা অনহ্ঠান এবৎ পুজা-মাধ্যমে পালিত 

হায় থাকে । এই খড়েগর সম্বন্ধে রাজপ্তদের মধ্যে নানাপ্রকার গং ও 
অদ্ভুত বিবরণ শহনতে পাওয়া যায় । তাঁদের বিশ্বাস ষে, ভগবতা চতুভূজা 
দেবাঁশজপীী িবশ্বকমাকে দিয়ে খড়গ তৈরী করে বাস্পারাওলকে প্রদান 

করোছলেন। সেইদিন থেকে িহেলাট্ রাজকুমারণ দীর্ঘকাল মৈই 
দেব-কূপাণ অন্হাবর সম্পান্তর মত ভোগ করে আসাঁছলেন। পরিশেষে 
যোদন দরধ্্য তাতার বর আলাউদ্দন চিতোর গড় আক্রমণ করলো, যোদন 

1চতোরের ছ্বাদশবীর মাতৃভাীমকে উদ্ধার করবার জন্যে যহণ্ধক্ষেত্রে প্রাণ 

খধসজন দিলেন, যৌদন সতী-প্রধানা পাঁঞ্মনশ চিতোরের লক্ষী স্বরপিণগ 
অগ্ণ্য রমণনর সঙ্গে জলম্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করলেন, সেইাঁদন সেই পাব 
খড়গ 'গিহেলাট কুলের অধিকার থেকে কিছমাদনের জন্যে বিচ্যুত হল। 
আলাউদ্দীন চতোর জয় করেই মালদেব নামে একজন শানিগ্র; সদরের 
হাতে শাসন ভার অপপণ করেন । ধীরবর হামীর সেই মালদেবের বিধবা 

দীহতার পাঁিগ্রহণ করেন। মালদেব চিতোর গড় হাতে পেয়েই চিতোরের 
ধন-রত্ন ভান্ডার লুটের মনম্থ করেন । তাঁর ধারণা ছিল যে, ভূগভে যেখানে 

' ধিতোরের সতীগণ “জহর ব্রত পালন করেছেন সেখানে €চুর অমূল্য রত্ব- 
রাশ লুকানো আছে। এই বিশ্বাসে তান সেই ভীষণ হবরের মধ্যে প্রবেশ 
করতে কৃত সঙ্ক্প করলেন । যাঁদও তাঁর মনের মধ্যে এই বিকট গহবর 

সম্পকে দারুণ একটা ভীতও ছিল। 'কন্তু দারুণ লোভ ও কৌতূহল 

তাঁকে সোঁদকে টানতে লাগলো । এ সমডঙ্গ সম্পর্কে নানা লোকের মুখে 
নানা বিভীষিকাময় গল্প ছড়ানো আছে । কেহ বলেঃ অনেক প্রোতনী 
রাতে নত্য করে বেড়ায় । কেহ বলেঃ ওই সংড়ঙ্গে ঢুকলে আর ফিরে 
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আসা যায় না। মালদেব নানা লোকের মূখে নানা কথা শুনেও ভগত 

হলেন না। তাঁর প্রাতজ্ঞা অচল । অবশেষে তান সেই দারুণ কৌতূহলে 
এবং সাহসে একাঁদন গভীর রাতে এ ঘোরতমসাচ্ছন্ন গহহরে প্রবেশ করলেন । 

[তান কি ভাবে এবং কোন পথে এঁ গহবরে প্রবেশ করোছিলেন, ভু গ্রন্থে 
তার কোন উল্লেখ নেই। 

সেই সংড়ঙ্গ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন । সেই গভশখর সচীভেদ্য 
[বিভগাঁধকাময় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে মালদেবের শবাসবায় রোধ হবার 
উপক্রম হতে লাগলো । প্রাত মুহ্তে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা হতে 

লাগ্থলো। তান এতে আক:ল বা ভীত হলেন না। তান ধারে ধীরে এাগয়ে 

যেতে লাগলেন। শেষে এ সড়ঙ্গ মধ্যে একধারে একপ্রকার নাড়ি নাল 
লোহিত আলো দেখতে পেলেন । তান এ আলো দেখে স্তাম্ভত হয়ে দাঁড়িয়ে 

রইলেন । 1তাঁন দেখলেন যে, এক বিরাট চল্লশর ভেতর থেকে একপ্রকার নগল 
রন্ত-অনল জঙলছে । সেই আলোকে সড়ঙ্গ আলোকিত । কতকগুলো বীভৎস 
নাগ্ঘনী সেই আলো বেছ্টন করে নত্য করছে । মালদেব অনেকক্ষণ দরাড়য়ে 
থাকবার পর এ নাঁনশরা মালদেবকে এখানে আসবার কারণ জানতে চাইলেন। 

মালদেব তাঁদের প্রণাম করে বললেন ঃ মক্ষ, রক্ষ, গন্ধব”ঁ কির অথবা নাগ, 
আপনারা যাই হোন-না-কেন আপনাদের প্রণাম। আপনাদের শাঁস্ত-ভঙ্গের 
জন্যে আম দুঃখিত । গেহলাট্ কুলের অধীশ্বর বাঁরধর বাম্পারাওলকে 
ভগবতা চতুভজা একখানা খড়গ দান করোছলেন। সেই খড়গ এতাঁদন 
1চিতোরেই ছিল। কিন্তু যবন-বগ্লবে সেই খড়থ কোথায় গেল আমার 
জানা নেই। অতএব আপনাদের চরণে নিবেদন আপনারা যাঁদ লেই খড়গ 

রেখে থাকেন তবে প্রত্যাপর্ণ করন । নাগিনীরা সেই কথা শুনে অনেক 
পরণক্ষার পর মালদেবকে সে খড়গ প্রতাপরণ্ণ করে। মালদেব অনেক কম্টে 

এঁ সংড়ঙ্গ থেকে বাইরে বোৌরয়ে আসতে সক্ষম হন । 

[ মালদেবের উত্ত দৈব কৃপাণে।খ।রের সঙ্গে জিং-রমণী হাবারের 
রশ,ঙ্গ নামক আসর উদ্ধারের সাদ.শ্য দেখতে পাওয়া যায়। কি 
রাজপ্ত, কি 1ীজৎ সকল প্রান বীরগণ যে আঁসকে প্রধানতম 
সহায় বলে মনে করতেন, তা জগতের প্রাচীন ইতিহাসে 
স্পম্টাক্ষরে লেখা আছে । এখানে যে জিৎ রমণীর কথা বলা হল 
1তাঁন একজন প্রাসদ্ধ জৎ বরের দাহতা । তাঁর পিতার মৃত্যুর পর 
নজেদের পাঁবন্ত তরবার দেখতে না পেয়ে তান নানাপ্রকার মন্ব্ের 
সাহায্যে তা' উদ্ধার করেন । এই ববরণ '“হাবারার শাগ্'' নামক 
একখানা আইসলম্ডীয় ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় । | 

গণেশ পুজ। £ হিন্দ; সম্তান মান্ই 'সাদ্ধদাতা গণেশের পূজা করে 
থাকেন। তাঁর পাব নাম আগ্ে স্মরণ না করে কোন রাজপুতই কোনপ্রকার 
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মঙ্গলান্ভ্ঠানে নিয়োজিত হন না। যোদ্ধারা এ্রীদনে 'সাদ্ধদাতা গণেশের 
কাছে সংমন্্রণা প্রার্থনা করেন । বাঁণক তাঁর 'হসাবের খাতার ওপরে আথে 
এই নাম লেখেন । রাজন্থানে এমন কোন প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায় না, যার 
তোরণে গণেশের মার্ত নেই । ভারতবর্ষের এমন কোন হন্দুনগ্বর নেই, 
যার যে কোন একটা তোরণ “গণেশ পোল' নামে আভাহিত হয়েছে । রাজস্থানের 

প্রায় প্রত্যেক পাঁবন্ত শৈলক্টে ওঠবার দ্বারপথেই গণ্শশের এক একাঁট বিরাট 
মান্দর আছে। 

লক্ষমীপুজ। £ রাজপুতগণ কার্তকী কোজাগরী পার্ণমায় পরম ভান্ত 
সহকারে সৌভাগ্য-দায়নন ভগ্বতী লক্ষ্মীর পুজা করে থাকেন। বাখলাদেশে 
এই লক্ষ2্রীপূজায় যেমন আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায় রাজপ্তনাতেও সেই 
একই প্রকার আড়ম্বরে এই পূজা পালন করা হয়ে থাকে । 

দেওয়ালী£ এ পূজার পরবতণ অমাবস্যার দিনে রাজপুতদের 
দেওয়ালী অথাঁধ দীপদানপর্ব। সেহী্দন সমগ্র রাজচ্হান থেকে জহলস্ত 

জ্যোতি 'বচ্ছারিত হতে থাকে । এই দীপদান পর্বে প্রাতি নথর, গ্রাম ও 

সেনানবেশ আলোকমালায় সাজানো হয় ॥। সোৌঁদন অধিপাতি থেকে পর্ণ- 
কট বাসা [ভক্ষাজীবী সকলেই নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী নিজেদের গ.হ 
দীপাবলীতে সাজাতে ভ্রুটি করে না। সেদিন সকলে নৈবেদ্যসহ লক্ষ]ণর 
মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন৷ রাণা এদন নিজের প্রধান সচিবের সঙ্গে বসে 
আহার করেন এব মন্ত্রী রাণার হাতে রাখা একটা মংন্অয় দীপবক্ষের 
উপাঁরভাগ্ে অনর্গল তেল ঢালতে থাকেন । 

জ্রাতৃদ্বিতীয়া ঃ এরপর শুভ 'ছিতীয়া 'তাঁথতে প্রাসদ্ধ ভ্রাতাদ্বতণয়া 
উৎসব পালিত হয় । কাঁথত আছে তপন-তনয় যমুনা এদিনে নিজের ভ্রাতা 
যমকে নাজের গ.হে এনে ভোজন কাঁরয়োছলেন। সেইজন্যে ভ্রাতৃদ্িতীয়া 
পাঁষন্ ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ করবার পঙ্ছে প্রশস্ত দন বলে 'হন্দযশাস্তে বলা আছে। 
আধাদগের শাসন গ্রন্থে লেখা আছে যে, যে রমণী এই পাঁবন্র দিনে নিজের 
চন্দন তাম্ব্লাদ 'দয়ে অর্চনা করে ভোজন কারয়ে থাকেন, তিনি কখনও 
বৈধব্য যন্ত্রণায় পড়ত হন না। এবং ভ্রাতাও দীর্ঘজীবন লাভ করে। 

ভ্রাতৃদ্বতীয়া 1তাঁথতে রাজপৃতগ্রণ গোপাব্ন উৎসব পালন করে 
থাকেন। পাঁবত খোধুলি লগ্নে রাজপ;তগ্নণ ভন্তি সহকারে তাদের অনা 
করে থাকেন । 

অল্পকুট ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রাজস্হানে যতগনলো উৎসব 
পালিত হয় তার মধ্যে অন্নকুট সবপেক্ষা প্রাসদ্ধ। এই উৎসব নাথদ্বারে 
মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । ভারতের নানা দেশ থেকে অসংখ্য 
বৈফঘ এ পণণ্যতীর্ে এসে এই মহাপর্বে যোগদান করে থাকেন । 
রাজস্থানের ভিশ্ন ভিন্ন নখরে ভগবান বিফ: যে সপ্তমার্ত আছে, এই উৎসব 
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আরম্ভ মান্ন এ সব গ্রহ নাথদ্বারে নিয়ে এসো বাঁবধ বধানে পূজা করা হয়। 
সেই সপ্ত বিগ্রহের পাঁরতৃপ্তির জন্যে নাথজণীদেবের পাঁবন্র মান্দর প্রাঙ্গণে 
রাশীকৃত অন্নব্যঙ্জন প্রস্তুত করে কুটাকারে রাখা হয়। ভগ্গবানের পূজা শেষ 
হলে ভক্তগ্রণ সেই স্তূপীকৃত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করেন। রাজপুত জাতির 
গোঁরবকালে এই অল্নকুট মহোৎসব গঃর্তর সমারোহের সঙ্গে সম্পাঁদত হত। 

যখন অনর্থ য:দ্ধ-বিগ্রহের অনলস্পর্শে রাজস্থানের অস্তর্শে ভস্মে পাঁরণত 

হয়ান, যখন বিষ্ুপরায়ণ রাজপচতগণ ীনীজেদের আধপাঁতিগণের উন্নত গৌরবে 
গোঁরবাণ্বিত হয়ে পরমানন্দে ভক্ত অর্পণ করতে পারতেন, রাজচ্হানের সেই 

সৌভাগ্যের দিনে অন্নকুট পব“তে প্রবেশ কবে নাথদ্বারের পাঁবন্ত তীর্থ্হানে 
অমূল্য রত্বরাঁশ প্রদান করতেন । 

সংপ্রাসদ্ধ বল্পভাচার্য শ্রীকৃফের এই সপ্তমৃর্তিকে একাতিত করে মহদীর 

অন্নকুটোৎসব প্রাতষ্ঠা করোছিলেন । এই সপ্তিমৃর্তি অনেকাঁদন যাবং এক 
মান্দরে রাঁক্ষত ছিল । পাঁরশেষে বল্লভের পোব্র গাঁরধারী আপন সপ্ত পনের 
মধ্যে ভগবানের এই সপ্তর্পকে াবভাগ্ করে দেন। গারধারীর সেই সপ্ত- 

পুত্রের বংশধরগণ আজো প্রধান পরোহতরণপে সেই সপ্ত দেবম্ার্তর মন্দিরে 
অবাস্থত। সেই সপ্তরূপের নাম এবং আধ্যানক বাসস্হানের আখ্যা ও 
অপরাপর প্রয়োজন*য় ববরণ নীচে দেওয়া হল । 

নাথজা ০ নাথদ্বার 
১. নোনীত -_ নাথদ্ধার 

২. মধঃরানাথ -- কোটা 
৩. দ্বারকানাথ 5 বওকারাও?লি 

৪ গোকুল নাথ বা টি জয়পুর 

গোকুল চন্দ্রমা 
&. যদ;নাথ উন সরাট 

৬. বেতাল নাথ ই কোটা 

৭. মদনমোহন টিন জয়পুর 

ভগবান নাথজা সার্বপ্রধান বলে এই সপ্তর:পের মধ্যে যুক্ত হনাঁন। 
নোনাত বা ননান্দ দেবের মন্দির নাথজীর সশ্রকটে সংস্হাপিত। এর অপর 
নাম বাল মুকন্দ। ইনি বালক মূরঁত। ডান হাতে পেড়া নামে মোদক 
আছে । প্রাচীন কাল থেকে হান গহ দেবতার মধ্যে পাঁরগ্াণত। যবনেরা 
শ্রীকষ্ণের মান্দর ভেঙ্গে দিলে ভগবান বালম;কুন্দ অনেকদিন ধরে যমঃনা 
সাললে নিমগ্ন 'ছিলেন। পাঁরশেষে একাঁদন বল্লভাচার্য স্নান করতে গিয়ে 
তাঁকে পান। বল্পভ সেই দেবমার্ত নিজের বাড়ীতে এনে গৃহ দেবতার 
মান্দরে ম্থাপন করে ভান্ত সহকারে পূজা করতে থাকেন। সেহাদন ভগবান 
বল্পভের কুলদেবতা হয়ে প্রভূত পৃজা পেতে লাখলেন। ভগবান 
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শ্রীকষ্ের দ্বিতীয় মার্ত মধুরানাথের সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া 
যায় না। 

বল্লভাচাষে'র তৃতীয় প্রপোত্র বালকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকফের ততায় মৃত 
দ্বারকানাথকে প্রাপ্ত হয়োছিলেন। কাঁথত আছে সতাষ্ণে অমারক নামে 
জনৈক ন.পাঁত সূর্ধবংশে অবতীর্ণ হয়ে এক বিষ্ুমার্তকে পূজা 
করোছলেন। এই দ্বারকানাথ সেই বিষ্ুমূর্তির প্রাতর্প। চতুর্থ মৃতি 
গোকুলচন্দ্রমার সম্পর্কে 'বাচত্র ববরণ শুনতে পাওয়া যায়। বলা হয় 
বল্লভাচার্য এ মার্ত যমমনা তারে কোন একটা বিলের মধ্যে পেয়ে নিজের 
খযালককে দান করেন । গোকলচচ্দ্রমা গোপজীবন গোকুলপদরীতে 
প্রাতাঙ্ঠিত হন। যাঁদও এখন তানি জয়পরে বিরাজমান । তবুও গোকুল- 
বাঁসগ্ণ তাঁর সেই পবের পাবন্্র মন্দিরে প্রত্যহ উপস্হিত হয়ে পজো 
শদয়ে থাকেন । ভগ্ববানের পণ্চম মৃর্তি যদঃনাথ আগ্ে মধ্রার সান্লকটস্থ 
মহাবণ নামক স্থানে বিরাজ করতেন । দ্ধ মহম্মদ গজনান কর্তৃক 
মথুরাপুরী বিধবস্ত হলে তাঁকে সঃরাটে নিয়ে আসা হয়। 

ষ্ঠ বিগ্রহ বেতালনাথ বা পাণ্ডুরঙ্গকে সম্বং ১৫৭২ অন্দে বারানসখর 
পাঙ্গা গর্ভে পাওয়া যায় । 

সপ্তম মদনমোহনের পৃজা একজন রমনী কর্তৃক অতাঁতে সমাপিত হত। 
রাণায়া এই অনুকুট উৎসবে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে কাটান এবহ 

উৎসব পালন করেন। 

মকর জংক্রান্তি ঃ কর্ণেল টড ভদলবশতঃ কার্তকী বিফুপদণ 
সংক্লাস্তকে মকর সংক্লাস্ত বলে বর্ণনা করেছেন । যাইহোক, কার্তিক মাসের 
সংক্রান্তি যে একাট পাত্র দিবস, তা" [হন্দহ সম্তান মানেই অবগত । এইদন 
রাণা আপনার সদরি ও সামস্তগ্রণে পারবূত হয়ে চোগা প্রাসাদে আসেন । 
গতাঁন সন্দরি দলের সঙ্গে সেখানে অন্বারোহণে গোলক ক্রীড়া করেন। 

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তেমন বশেষ কোন 'ক্রয়া দেখতে পাওয়া যায় 
না। যাঁদও 'তাঁথ নক্ষত্র সহযোগে এই দুইমাসের মধ্যে দঃ" চারটে দিন পবিন্র 
বলে জ্ঞান করা হয়ে থাকে । তথাঁপ রাজপুতগ্ধণ এইাদনগনলোকে পর্ব দিবস 

বলে গণ্য করেন না। 
কেবল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী ঠতথিতে তাঁদের উৎসব দেখতে 

পাওয়া যায় । এই তিথি মিত্র সঞ্তমী নামে খ্যাত। ভগবান দিবাকর, 
এই দিবসে ভগ্মবতী আঁদতীর গর্ভ থেকে জগতে অবতীর্ণ হয়োছলেন। 
সুতরাং সূর্যবৎশায় রাপা যে এই দনাটকে পাঁবন্ত বলে জ্ঞান করবেন তা 
বলাই বাহুল্য । * 

৭ 
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%* [ মহাত্বা উড্ সাহেব ইংরেজ হয়ে রাজপ7তদের ধম্ম+ পৰ্্য এবং 
উৎসব সম্পকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। যাঁদও স্হানে 
স্হানে তাঁর দ্রম দেখতে পাওয়া যায়। তবও বিচার করে 
দেখতে গেলে এই ভুল মার্জনীয়। তিনি যাঁদ সংস্কৃত জানতেন 
তাহলে এ-ধরনের ভুল কখনই তাঁর হত না। এই অধ্যায়ের আগে 
যে ভান্-সপ্তমীর কথা বলা হয়েছে, সে পব্ব এই মনত্র-সম্তমীর 
নামান্তর 'ভন্ন অন্য কিছুই নয়। টড্ সাহেব সেই ভান-সপ্তমাঁকে 
সূর্যের জন্মাদবস বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 
যে, ভগবান দিবাকর অগ্রহায়ণ মাসের শংক্লা-সম্তমীতে জন্মগ্রহণ 

করোছলেন। পাঠকগণের 'বাদিতার্থ “ভাঁবধ্যপ?্রাণ” থেকে একটি 
প্রমাণ বচন উদ্ধ,ত করা হল। ] 

“আদতে £ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মির্রো নাম দিবাকরঃ। 
মার্গশীর্ধস্য মাসস্য শংকর পক্ষে শমভে তিথো । 
সপ্তম্যাং তেন সা খ্যাতা লোকে২স্মিন: মিতরসন্তিমী ॥৮ 

রাজপ্ত স্বাধীনতার লীলা-ীনকেতন' বাঁরত্ব ও মহত্বের সাধনক্ষেতর, 
হন্দ্ গৌরবের আদর্শস্হল বীর জননী মেবার ভূমির ধর্ম প্রীতদ্ঠা ও পর্ব 
উৎসবের কথা এখানে কিছু বলা হল। 

[িতোরের ইীতহাসে একদিকে যেমন বা"্পারাওলের বারত্ব, সমর 1সংহের 
সমর কৌশল, সংগ্রাম সিংহের মহানহভাব;কথা, প্রতাপ সিংহের জব্লত্ত 
আত্মত্যা্ধ ও স্বদেশপ্রোমকতা এবং রাজ সিংহের নাভিকতা ও তেজ্বিকতার 
প্রমাণ পাওয়া যায়, অপরাঁদকে তাঁদের বংশ্ধরদের 'বিলাস-প্রয়তা, ভারনতা, 
কাপুরুষতা এবং অবশেষে খিহেলাট্ কুলের শোচনীয় অধঃপতনও দেখতে 
পাওয়া যায়। যে শিহেলাট্ রাজবংশের বীরতা, সভ্যতা, তেজস্বিকতা, ও 

মহানুভবতা একাদন সভাজগতে আদর্শ্হানীয় ছিল, যাঁদের বার্যবাছ 

সদর [হল্দুকুশ পর্বত পার হয়ে পৌরাণিক শাকন্বীপের তট পযন্ত 

প্রবাহিত হয়েছিল, যাঁদের একটিমান্ন বংশধরের অলৌকিক বাঁরত্বে প্রবল 

প্রতাপাশ্বিত মোখল সঙ্জাটের প্রচচ্ড বল গ্রীতহত হয়ে পড়োছল, সে অলৌকিক 
বখরত্ব আজ ইতিহাসে পাঁরণত। বাপ্পারাওল, সমর সিংহ, প্রতাপ সিংহ ও 
রাজ সংহের স্তপীড়ুত চিতাভস্ম আর নতুন ফোন মহাপদরদয়ের জঙ্ম দেবে 
না। চিভোর আজ নিষাক। নিরব অতাঁত ইঁতহাসের সাক্ষা মাত 
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খো'ঁদিত লিপি অনুসারে ] 
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